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RESUMO 

 

BEVILACQUA, Lucas. Desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva 

exportadora. 2017. 292f. Tese (Doutorado em Direito Econômico, Financeiro e 

Tributário) –Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

A presente tese de doutoramento analisa a aplicação do princípio do país do destino à 

desoneração da tributação indireta da cadeia produtiva exportadora, com vistas à 

neutralidade no fluxo internacional de bens e serviços. O trabalho objetiva demonstrar que 

a completa desoneração tributária das exportações somente se realiza pela aplicação do 

método da isenção combinado com o método do crédito, o que não corresponde a incentivo 

fiscal, muito menos representa renúncia de receita tributária. Por meio da 

interdisciplinaridade do Direito Tributário com as Ciências Econômicas, Contábeis e das 

Finanças Públicas, a tese desmistifica que as desonerações tributárias das exportações 

representam “incentivos fiscais” a serem interpretados restritivamente, na medida em que 

se tratam, na realidade, de medida de harmonização da tributação sobre o consumo 

mediante a aplicação do princípio do país do destino, adotado pela maioria dos países em 

desenvolvimento e desenvolvidos. A partir dessa análise interdisciplinar com tais ciências, 

o trabalho enfrenta as principais decorrências da aplicação do princípio do país do destino 

no Direito Financeiro, Tributário e Econômico. No âmbito do Direito Financeiro, a 

desoneração tributária das exportações é examinada sob a perspectiva do federalismo fiscal 

brasileiro ante o antigo pleito dos Estados de ressarcimento pela União em função da 

desoneração introduzida pela Lei Kandir, posteriormente prevista na Constituição pela 

Emenda Constitucional n. 42/2003. O trabalho contextualiza todo o cenário legislativo de 

assimilação do princípio do país do destino e a edição da Lei Kandir para concluir, ao final, 

que a desoneração de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não 

representa “isenção heterônoma” na medida em que a supressão do poder de tributar não 

implica vulneração da autonomia dos estados que regularmente participaram da edição da 

Lei Kandir. O julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) n. 25 trouxe um colorido especial à matéria federativa, todavia, isso não respalda 

qualquer pleito pretérito de ressarcimento. Ainda nessa seara, o trabalho enfrenta a questão 

da categorização das desonerações tributárias das exportações como renúncias fiscais, 

concluindo por não configurada renúncia na medida em que sequer há poder de tributar. 

Superada a questão federativa, empreende-se análise pontual das desonerações das 

exportações em cada um dos impostos e contribuições (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, 

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e Programa de Integração Social – 

PIS/Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins), seja atinentes à 

aplicação do método da isenção, seja respeitante ao método do crédito/reembolso. Em 

secção final, este estudo tece análise de alguns regimes especiais na exportação a partir de 

uma perspectiva de segurança jurídica (crédito-prêmio IPI e Regime Especial de 

Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra) e de 

concorrência fiscal (Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 

Exportadoras – Recap) considerando que a desoneração tributária das exportações pode vir 

a caracterizar subsídios proibidos com a imposição de sanções perante a Organização 

Mundial do Comércio (OMC). 

 

Palavras-chaves: Exportações. Tributação indireta. Princípio do país do destino. Subsídios 

às exportações. 



ABSTRACT 

 

BEVILACQUA, Lucas. Indirect taxation’s exemptions in exporter chain. 2017. 292f. 

Doctoral Thesis. Faculty of Law, São Paulo University, São Paulo, 2017. 

 

This doctoral thesis examines the application of the of destination principle (DP) to 

indirect taxation in export transactions in order to warantee neutrality in the international 

flow of goods and services. The objective of this thesis is to demonstrate that the complete 

tax exemption of exports is only carried out by the application of the exemption method 

combined with the credit method, which does not represent any tax incentive, neither a 

revenue forgone. Through the interface of the Tax with the Economic, Accounting and 

Public Finance Sciences, the thesis shows that the tax exemptions of exports does not 

represent "fiscal incentives" to be interpreted restrictively, since they are, in fact, a measure 

of tax harmonization through destination principle (DP) adopted by most developing and 

developed countries. Since the intersubjectal analysis with such sciences, the thesis points 

the main consequences of applying the destination principle (DP) in Public Finances, Tax 

and International Economic. In the area of Public Finance, the tax exemption of exports is 

examined from the perspective of Brazilian fiscal federalism before the former litigation of 

the states seraching a compensation by the Federal Government as the tax exemption relief 

introduced by Lei Kandir, than in the Constitution by Amendment n. 42/2003. The thesis 

shows the whole legislative scenario of assimilation of destination principle (DP) and the 

edition of Lei Kandir to conclude, in the end, that the tax exemption on the Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) does not represent a "heteronomous 

exemption" to the extent that the suppression of the power to tax does not imply a violation 

of the autonomy of the states as them regularly participated in the edition of Lei Kandir. 

The judgment of the Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n. 25 

brought a special color to federative matter, however, this does not endorse the right of 

reimbursement. Still in this area, the thesis addresses the categorization of the tax 

exemptions of exports as tax exemptions, concluding that there is no revenue forgone as 

there is not even power to tax. Once the federative issue has been overcome, the tresis 

analysis the application of destination principle (DP) in exemption of exports in each of 

the taxes and contributions (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS, 

Imposto sobre Serviços- ISS, Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI, Imposto sobre 

Operações de Câmbio - IO /câmbio e Contribuições para o Programa de Integração Social - 

PIS / e Financiamento de Seguridade Social- Cofins), whether related to the application of 

the exemption method or to the credit / reimbursement method. In the final section, the 

thesis examines some special export tax regimes under a certainty perspective (crédito-

prêmio IPI e Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras – Reintegra) and tax competition (Regime Especial de Aquisição de Bens de 

Capital para Empresas Exportadoras- Recap) considering that the tax exemption of exports 

might be prohibited subsidies with the imposition of sanctions before the World Trade 

Organization (WTO). 

 

Keywords: Indirect taxation. Export transactions. Tax incentives. Destination principle. 

Export Subsidies. 



RIASSUNTO 

 

BEVILACQUA, Lucas. Sgravio fiscale indiretto sulla catena di produzione delle 

esportazioni. 2018. 292f. Tesi (Dottorato). Facoltà di Giurisprudenza, Università di San 

Paolo, San Paolo, 2018. 

 

Questa tesi di dottorato esamina l´applicazione del principio del paese di destinazione 

nell´esenzione delle imposte indirette dalla catena produttiva all´esportazione, al fine di 

promuovere la neutralità nel flusso internazionale di beni e servizi. L´obiettivo di questo 

studio è dimostrare che l´esenzione fiscale completa della esportazione avviene solo 

attraverso l´applicazione del metodo di esenzione combinato con il metodo del credito, il 

quale non corrisponde a incentivi fiscali, rinuncia del creditto, o persino sovvenzioni 

all´esportazione. A partire dalla natura interdisciplinare tra il Diritto Tributario, la Legge 

Financiaria e la Legge Economica, la tesi demistifica che i tagli fiscali delle esportazioni 

rappresentano “incentivi fiscali” dovendo essere interpretati in modo restritivo, dato che si 

tratta di misura di armonizzazione delle imposte indirette applicando il principio del paese 

di destinazione. Prima di tutto, questo lavoro dimostra l´assimilazione del principio del 

paese di destinazione nelle diverse imposte e nei contributi del sistema fiscale nazionale, 

con particolare attenzione all´applicazione e all´interpretazione delle norme dell´esenzione 

fiscale. In seguito, Il lavoro analizza le principali conseguenze dell´applicazione del 

principio del paese di destinazione nella legge finanziaria (Diritto Finanziario). 

L´esenzione fiscale dell´esportazioni è analizzata nell´ambito della Legge Finanziaria, dal 

punto di vista del federalismo fiscale brasiliano, davanti all´antica pretesa degli Stati 

Membri, verso l´Unione, del indennizzo dovuto alla deroga introdotta dalla Legge Kandir. 

Il lavoro contestualizza l´intero scenario legislativo di assimilazione del principio del paese 

di destinazione e della edizione della Legge Kandir per, alla fine, concludere che 

l´esenzione del ICMS non rappresenta “esenzione eteronoma”. Il giudizio dell´azione 

diretta di incostituzionalità per omissione (ADO) n° 25 ha portato um colore speciale alla 

questione federativa, la quale, tuttavia, non sostiene qualsiasi richiesta di precedente 

risarcimento. Ancora, all´interno del Diritto Finanziario, questo lavoro analizza la 

questione della categorizzazione delle esenzioni fiscali sulle esportazioni come renunce 

fiscali concludendo che non sono configurate renunce, perchè non esiste nemmeno il 

potere di tributazione. Superato il problema federativo, il lavoro intraprende l´analisi 

puntuale delle esenzioni delle esportazioni, a partire dalla prospettiva del principio del 

paese di destinazione in ciascuna delle tasse e dei contributi (ICMS, ISS, IPI, IO/Câmbio e 

PIS/COFINS), sia attinente all´applicazione del metodo dell´esenzione, sia riguardante al 

metodo del credito. Nella parte finale il lavoro intraprende l´analisi di alcune disposicioni 

speciali dell´esportazione a partire dal punto di vista della sicurezza giuridica della 

tributazione (Crédito-prêmio de IPI e Reintegra) e della concorrenza fiscale (Recap), 

considerando che l´esenzione tributaria delle esportazioni potrebbe venire a caracterizzare 

sussidi vietati con le imposizioni di sanzioni dall´OMC. 

                                       

Parole chiave: Esportazioni. Tributazione Indiretta. Immunità Tributaria. Principio del 

paese di destinazione. Sussidi all´esportazione. 

 



GLOSSÁRIO 

 

Abiove  Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal 

AEB  Associação de Comércio Exterior do Brasil 

AC  Ato Complementar 

ACO  Ação Civil Originária 

ADI  Ato Declaratório Interpretativo 

ADI  Ação Direta de Inconstitucionalidade 

ADCT  Ato de Disposições Constitucionais Transitórias 

ADO  Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão 

AFRMM Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante 

Apex  Agência Brasileira de Exportações e Investimentos 

ASMC  Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

BCB  Banco Central do Brasil 

BTAs  Border Tax Adjustmen 

Befiex  Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação 

Carf/MF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda 

Camex  Câmara de Comércio Exterior 

CC  Código Civil 

CC/MF Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda 

CEDN  Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional 

Cepal  Comissão Econômica para a América Latina e Caribe 

CFEM  Compensação Financeira por Exploração Mineral 

Cide  Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 

CIF  Cost Insurance and Freight 

CIN  capital import neutrality 

CMN  Conselho Monetário Nacional 

CMT   Conselho Municipal de Tributos 

CNAE  Classificação Nacional de Atividade Empresarial 

CNC  Confederação Nacional do Comércio 

CND  Certidão Negativa de Débito 

CNI  Confederação Nacional da Indústria 



Cofins Contribuição Finalidade Social 

Confaz Conselho Nacional de Política Fazendária 

CPMF Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de 

Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira 

CRFB Constituição da República Federativa do Brasil 

CPC  Código de Processo Civil 

CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

CSRF-3 Câmara Superior de Recursos Fiscais da Terceira Secção 

CTN  Código Tributário Nacional 

DP  Destination Principle 

EC  Europpean Comunity 

EUA  Estados Unidos da América  

FCO  Fundo Constitucional do Centro-Oeste 

FEX  Auxílio Financeiro para Fomento às Exportações 

FHC  Fernando Henrique Cardoso 

FNE  Fundo Constitucional do Nordeste 

FNO  Fundo Constitucional do Norte 

FOB  Free on Board 

FPE  Fundo de Participação dos Estados 

FPEX Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados 

FPM  Fundo de Participação dos Municípios 

FSC  Foreign Sales Corporate 

GATS General Agreement of Trade on Services 

GATT General Agreement of Trade and Tariffs 

ICM  Imposto sobre Circulação de Mercadorias 

ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

IBS  Imposto sobre Bens e Serviços 

IC  Imposto de Consumo 

IE  Imposto de Exportação 

II  Imposto de Importação 

IED  Investimento Estrangeiro Direto 

IOF  Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros 

IPI  Imposto sobre Produtos Industrializados 



IR  Imposto sobre a renda 

IRPJ  Imposto de Renda Pessoa Jurídica 

ISI  Industrialização por Substituição das Importações 

ISS  Imposto sobre Serviços 

IVA  Imposto sobre Valor Agregado 

LC  Lei Complementar 

LOAs  Leis Orçamentárias 

LRF  Lei de Responsabilidade Fiscal 

MDIC  Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

MNC  Multinational Companies 

MPV  Medida Provisória 

NBS  Nomenclatura Brasileira de Serviços 

N/T  não tributado 

OEA  Programa Brasileiro Operador Econômico Autorizado 

OMA  Organização Mundial de Aduanas 

OMC  Organização Mundial do Comércio 

Pasep  Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

PLOA  Proposta da Lei Orçamentária Anual 

PNITCE Política Nacional de Inovação Tecnológica e Comércio Exterior 

PEC  Proposta de Emenda Constitucional 

PEE  Programa Especial de Exportações 

PEP  empresa preponderantemente exportadora 

PGFN  Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

PGR  Procuradoria-Geral da República 

PIB  Produto Interno Bruto 

PIS  Programa de Integração Social 

PLP  Projeto de Lei Complementar 

PLS  Projeto de Lei do Senado Federal 

PMSP  Prefeitura Municipal de São Paulo 

PN  Parecer Normativo 

PND  Plano Nacional de Desenvolvimento 

PNE  Plano Nacional de Exportações 

RE  registro de exportação 



Recof-SpedRegime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle 

digital 

REI Registro de Exportadores e Importadores 

Reintegra Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 

Empresas Exportadoras 

Repes Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 

Serviços de Tecnologia da Informação 

RFB  Receita Federal do Brasil 

RIR  Regulamento de Imposto de Renda 

RMCCI Regulamento do Mercado de Câmbio e de Capitais Internacionais, 

do Banco Central do Brasil 

RMIF  Regra Matriz de Incidência Financeira 

RMIT  Regra Matriz de Incidência Tributária 

RNNR  Recursos Naturais Não Renováveis 

ROB  Receita Operacional Bruta 

RREE  Recurso Extraordinário 

SC  Solução de Consulta 

SD  Solução de Divergência 

Secex  Secretaria de Comércio Exterior 

SF  Secretaria de Finanças 

Siscomex Sistema Integrado de Comércio Exterior 

SRF  Secretaria da Receita Federal 

STJ  Superior Tribunal de Justiça 

STF  Supremo Tribunal Federal 

TARE  Termos de Acordo de Regime Especial 

TCU  Tribunal de Contas da União 

TFA  Trade Facilitation Agreement 

TIPI  Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 

TI  Tecnologia da Informação 

TJ  Tribunal de Justiça 

TJPA  Tribunal de Justiça do Estado do Pará 

TJPR  Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

TJRS  Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul 





TJSC  Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina 

TJSP  Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

TRF  Tribunal Regional Federal 

TTN  Título do Tesouro Nacional 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 

UE  União Europeia 

VAT  Value added tax 

ZPEs  Zonas de Processamento de Exportações 





SUMÁRIO 

 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 15 

   

1 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA CADEIA PRODUTIVA 

EXPORTADORA E NEUTRALIDADE NO FLUXO INTERNACIONAL 

DE BENS E SERVIÇOS .................................................................................. 

 

 

42 

1.1 Do enciclopedismo jurídico ao imperialismo econômico dos “incentivos 

fiscais” às exportações .................................................................................... 

 

44 

1.1.1 Fundamentos constitucionais para desoneração da tributação indireta na 

cadeia produtiva exportadora como limitação ao poder de tributar .......... 

 

45 

1.1.2 Enciclopedismo jurídico dos “incentivos fiscais às exportações” ................ 52 

1.1.3 Imperialismo econômico dos “incentivos aos exportadores” ....................... 55 

1.2 A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora 

entre as categorias técnicas da tributação: imunidade, não incidência e 

isenção .............................................................................................................. 

 

 

63 

1.2.1 A desoneração da tributação indireta na cadeia exportadora enquanto 

imunidade: dimensão normativa, classificação e alcance .............................. 

 

65 

1.2.2 Imunidade tributária das exportações na efetivação do princípio do país 

do destino como mecanismo de ajustes fiscais de fronteira .......................... 

 

73 

1.3 Desoneração tributária da cadeia produtiva exportadora e deveres 

instrumentais .................................................................................................... 

 

75 

1.3.1 Deveres instrumentais e competitividade no comércio internacional .......... 77 

1.3.2 Limites constitucionais aos deveres instrumentais na cadeia produtiva 

exportadora: livre iniciativa e não discriminação geográfica em razão do 

destino ................................................................................................................ 

 

 

80 

1.4 Interpretação das normas exonerativas da tributação indireta na cadeia 

produtiva exportadora .................................................................................... 

 

82 

1.4.1 Métodos de interpretação e normas tributárias exonerativas ...................... 84 

1.4.2 Interpretação das regras de desoneração da tributação indireta na cadeia 

produtiva exportadora ..................................................................................... 

 

87 

   





2 DESONERAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO INDIRETA NA CADEIA 

PRODUTIVA EXPORTADORA NO FEDERALISMO FISCAL 

BRASILEIRO ................................................................................................... 

 

 

92 

2.1 Arranjo político-institucional do comércio exterior na Federação 

brasileira ........................................................................................................... 

 

93 

2.2 Fundos de compensação das desonerações das exportações e repartição 

indireta de receitas no federalismo fiscal brasileiro ....................................... 

 

96 

2.2.1 Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados 

(FPEX) ............................................................................................................... 

 

100 

2.2.2 Fundo da Lei Kandir – entre acertos, erros e consertos ............................... 102 

2.2.3 Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) .......................... 109 

2.3 Lei Kandir e conflitos federativos fiscais ....................................................... 112 

2.3.1 Conflitos federativos verticais na desoneração das exportações .................. 112 

2.3.2 Lei Kandir e a guerra fiscal de ICMS ............................................................ 120 

2.4 Desonerações tributárias na cadeia exportadora, tax expenditure e 

responsabilidade fiscal ..................................................................................... 

 

122 

2.4.1 Renúncia de receita, direito de ressarcimento na cadeia exportadora e 

despesa pública ................................................................................................. 

 

123 

2.4.2 Crédito de ICMS exportação, contabilização na dívida pública dos 

estados e securitização pela União .................................................................. 

 

128 

   

3 IMUNIDADES ESPECÍFICAS NA TRIBUTAÇÃO INDIRETA DA 

CADEIA PRODUTIVA EXPORTADORA .................................................... 

 

132 

3.1 Imunidade tributária do ICMS na cadeia produtiva exportadora ............. 132 

3.1.1 Trading companies e imunidade de ICMS na cadeia produtiva 

exportadora ....................................................................................................... 

 

145 

3.1.2 Creditamento na aquisição de bens de uso e consumo e do ativo fixo na 

cadeia produtiva exportadora ......................................................................... 

 

149 

3.1.3 Recuperação e transferência de créditos acumulados de ICMS na 

exportação ......................................................................................................... 

 

156 

3.2 Imunidade na prestação de serviços ao exterior ........................................... 163 

 





3.2.1 Elemento de conexão territorialidade na tributação sobre a prestação de 

serviço ................................................................................................................ 

 

167 

3.2.2 A “servicificação” na cadeia produtiva e a desoneração das exportações .. 170 

3.2.3 Por uma compreensão adequada do “resultado”: “conclusão” vs. “fruição” .. 172 

3.3 Imunidade do imposto sobre produtos industrializados (IPI) na cadeia 

produtiva exportadora ..................................................................................... 

 

179 

3.3.1 Creditamento de IPI na cadeia produtiva exportadora ............................... 180 

3.3.2 Crédito presumido de IPI e “resíduos tributários” na cadeia produtiva 

exportadora ........................................................................................................ 

 

184 

3.4 Desoneração de PIS/Cofins na cadeia produtiva exportadora .................... 191 

3.4.1 Crédito presumido PIS/Cofins na cadeia produtiva agroexportadora ....... 193 

3.4.2 Tratamento tributário de PIS/Cofins aos créditos presumidos de IPI ........ 195 

3.4.3 Desonerações do PIS/Cofins na exportação e na prestação de serviços a 

não residente ..................................................................................................... 

 

198 

3.4.4 Operações back to back credits e exportação ficta ......................................... 204 

3.5 Desoneração do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas exportações . 212 

   

4 PRINCÍPIO DO PAÍS DO DESTINO E REGIMES ESPECIAIS NAS 

EXPORTAÇÕES .............................................................................................. 

 

217 

4.1 Crédito-prêmio do IPI e (in)segurança jurídica na tributação .................... 219 

4.2 Resíduos tributários federais na exportação e o Reintegra .......................... 224 

4.2.1 Reintegra é incentivo fiscal? ............................................................................ 227 

4.2.2 Reintegra na trilogia no tempo: passado, presente e futuro ........................ 229 

4.3 Regime especial de aquisição de bens de capital para empresas 

exportadoras (Recap) ....................................................................................... 

 

238 

4.3.1 Recap e subsídios tributários no comércio internacional ............................. 239 

4.3.2 Subsídios à exportação na jurisprudência da OMC ..................................... 244 

   

 CONCLUSÕES ................................................................................................. 248 

   

 REFERÊNCIAS ................................................................................................ 256 

 

 





15 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa “A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora” 

defende a tese de que a exoneração das exportações decorre da aplicação do princípio do 

país do destino, consectário do princípio da neutralidade no fluxo internacional de bens e 

serviços. Esse princípio determina a completa desoneração da tributação indireta, inclusive 

mediante o ressarcimento integral de eventuais “resíduos tributários” na cadeia produtiva 

exportadora, o que não se confunde com qualquer espécie de incentivo, renúncia fiscal ou 

subsídio.
1
 

O Brasil, muito embora esteja entre as dez maiores economias mundiais, ocupa a 

posição de vigésimo quinto no ranking dos países exportadores.
2
 Considerada a sétima 

economia mundial, sua participação é decrescente no comércio internacional de produtos 

industrializados. 

A partir de bases estatísticas da Organização Mundial do Comércio (OMC), a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI)
3
 constatou, desde 2011, um decréscimo da 

participação do Brasil nas exportações que correspondem, hoje, a pouco mais de 0,5% das 

operações mundiais, porcentagem ainda mantida graças às commodities agrícolas, como 

demonstra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Participação do Brasil nas exportações e no valor adicionado mundial de manufaturas (%) 

 
Exportações: linha abaixo/ Valor Adicionado: linha de cima, Fonte: Confederação Nacional da Indústria 

                                                 
1
  XAVIER, Alberto. Regime constitucional das isenções e incentivos fiscais a exportações: o caso do ICMS. 

Do direito à utilização integral de saldo acumulado de créditos de ICMS como corolário da imunidade das 

exportações. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Tratado de Direito Constitucional e Tributário – 

estudos em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 610. 
2
  OMC – Organização Mundial do Comércio. International Trade Report 2017. Disponível em: 

www.wto.org. Acesso em: 3 de setembro de 2017. 
3
   CNI – Confederação Nacional da Indústria. Indicadores de competitividade da indústria, Brasília, ano 1, 

n. 1, p. 2, 2017. Disponível em: http://www.portaldaindustria.com.br/estatisticas/Indicadores-de-

competitividade-da-industria-brasileira/. Acesso em: 5 de novembro de 2017. 

http://www.wto.org/
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A participação brasileira no valor adicionado mundial de produtos manufaturados é 

igualmente vexatória. Isso se deve, em parte, aos resíduos tributários ao longo da cadeia 

produtiva exportadora, que oneram os produtos com destino ao exterior implicando, assim, 

em perda de competividade. 

Entre os desafios e as implicações das cadeias globais de valores, onde cada uma 

das etapas produtivas se realiza em dado país com predominância de operações intra 

indústria, destacam-se os obstáculos às trocas de bens e serviços.
4
 Tal característica 

contribuiu para que a indústria brasileira perdesse produto interno bruto (PIB), saindo de 

23%, em 1980, para menos de 10%, em 2015.
5
 

A integração no Comércio Internacional, seja através das trocas de bens e serviços, 

seja por meio da atração de investimentos estrangeiros diretos, está associada a dois 

fatores-chaves: política cambial competitiva mediante controle da conta capital e um 

sistema tributário neutro, que desonere as exportações.
6
 

Heleno Taveira Tôrres, ao tratar do fenômeno da pluritributação internacional, 

pondera com propriedade que o princípio da neutralidade tributária “[…] é colocado 

atualmente como endereço teórico de eficiência para o sistema tributário de um país que 

tenha economia integrada e globalizada”.
7
 Esse critério aplica-se, igualmente, à tributação 

indireta, conforme verificado a seguir ao tratar-se do princípio do país do destino, que está 

a determinar a desoneração integral das exportações. 

A desoneração integral das exportações se realiza não apenas pela desoneração da 

operação de exportação, mas pressupõe desoneração de toda a incidência tributária nas 

diferentes etapas da cadeia produtiva exportadora, com ressarcimento imediato e integral 

de eventuais “resíduos tributários” resultantes das etapas anteriores. 

Fernando Rezende, ainda na década de setenta do século XX, ao discorrer acerca do 

financiamento dos gastos nas finanças públicas no Brasil, já alertava para o “pesado ônus 

sobre as exportações [...] A exoneração na última etapa do processo não resolve o problema 

do imposto pago nas etapas anteriores do processo de produção.”
8
 

                                                 
4
  OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Global value chains: challenges, 

opportunities and implications for policy. Report submitted to the G20 Trade Ministers Meeting Sydney, 

Austrália, 19 July 2014, p. 3. 
5
  FERRAZ, Lucas. O comércio brasileiro em um mundo em transformação. In: O desafio da exportação. 

Fóruns Estadão Exportação. Estado de São Paulo (E&N). Terça Feira, 15 de dezembro de 2015, p. H3. 
6
  BELUZZO, Luiz Gonzaga de Mello et al. A carga tributária sobre produtos selecionados e sua relação 

com a política de exportação. In: CARVALHO, Paulo de Barros. Crédito-prêmio de IPI – novos estudos e 

pareceres. Barueri: Manole, 2005. p. 234. 
7
  TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre as rendas de empresas. 2. ed. São Paulo: 

RT, 2001. p. 741-742. 
8
  REZENDE, Fernando. Finanças públicas. São Paulo: Saraiva, 1978. p. 224. 
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Portanto, já há algum tempo a doutrina brasileira denuncia a falta de 

competitividade do País no cenário internacional em diferentes setores,
9
 dado que a 

desoneração, por exemplo, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), na etapa final da exportação em si, não é o bastante. O acúmulo de créditos nas 

etapas anteriores à exportação, ante a dificuldade de recuperação desses pelos 

exportadores,
10

 se repete na tributação federal – Imposto sobre Produtos Industrializados 

(IPI) e Programa de Integração Social (PIS)/Contribuição para Financiamento da 

Seguridade Social (Cofins). Isso é mais gravoso ainda para cadeias produtivas industriais 

longas. 

O Governo Federal, por ocasião da desoneração tributária do então Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias (ICM) nas exportações, na Constituição de 1967,
11

 editou 

legislação sobre o crédito-prêmio de IPI
12

 justamente com o propósito de compensar os 

exportadores de produtos manufaturados pelo ônus tributário ao longo da cadeia produtiva 

sob uma lógica “menos de prêmio” e mais de “crédito”.
13

 Essa ação rendeu um dos mais 

vultosos contenciosos tributários na história dos Tribunais Superiores,
14

 havendo quem 

entenda, inclusive, ainda se encontrarem vigentes.
15

 

O crédito-prêmio IPI
16

 foi a primeira política federal de desoneração das 

exportações. Editado nos anos 1960, a partir de orientação da Comissão Econômica para a 

                                                 
9
  SCAFF, Fernando Facury. A desoneração das exportações e o fundo da Lei Kandir: análise com foco no 

setor mineral. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico – RFDFE, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, 

p. 39-56, mar./ago. 2012. 
10

  Cf. SCAFF, Fernando Facury. Recuperação dos créditos acumulados de ICMS na exportação. In: PRETO, 

Raquel Elita Alves. Tributação brasileira em evolução: estudos em homenagem ao Professor Alcides 

Jorge Costa. São Paulo: IASP, 2015. p. 769-790. 
11

  Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, art. 23, § 7º: “O imposto de que trata o item II 

não incidirá sobre as operações que destinem ao exterior produtos industrializados e outros que a lei 

indicar” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1967. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm). 
12  

 Ver artigo 1º de BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Decreto-lei nº 491, de 05 de março de 1969. Estímulos fiscais à exportação de manufaturados. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0491.htm. 
13

  TÔRRES, Heleno Taveira. Incentivos fiscais na constituição e o “crédito-prêmio de IPI”. In: COSTA, 

Alcides Jorge; SCHOUERI, Luís Eduardo; BONILHA, Paulo Celso Bergstrom (Coord.). Direito 

tributário atual 18. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2004. P. 84. 
14

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Crédito-prêmio IPI: bibliografia, legislação e jurisprudência 

temática. Brasília: STF, 2009. 
15

  Cf. HARADA, Kiyoshi. Crédito-prêmio do IPI. Uma questão mal resolvida. Revista Fórum de Direito 

Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 15, n. 87, p. 41-54, maio./jun. 2017. 
16

  “Art. 1º As empresas fabricantes e exportadoras de produtos manufaturados gozarão, a título de estímulo 

fiscal, créditos tributários sobre suas vendas para o exterior, com ressarcimento de tributos pagos 

internamente.” In: BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Decreto-lei nº 491, de 05 de março de 1969. Estímulos fiscais à exportação de manufaturados. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0491.htm. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0491.htm
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América Latina e Caribe (Cepal), trouxe importantes resultados para a diversificação 

industrial e incremento do Produto Interno Bruto (PIB). 

A Emenda Constitucional n. 18/1965 empreendeu importantes avanços ao comércio 

exterior “como política constitucionalmente adotada”
17

 mediante a supressão do imposto 

de exportação do âmbito do poder de tributar dos estados. Esse fato, aliado à imunidade do 

ICM dos produtos industrializados com destino ao exterior,
18

 conferiu competitividade ao 

País no comércio internacional. 

Além da desoneração da tributação indireta nas exportações através da imunidade 

do ICM e do crédito-prêmio de IPI foi editado, ainda, o “Programa de Exportação 

BEFIEX” que previa (1) isenção dos impostos de importação (II); (2) isenção de imposto 

sobre produtos industrializados incidentes sobre a importação de equipamentos (IPI 

importação); (3) possibilidade de abater do lucro tributável parcela correspondente à 

exportação de produtos manufaturados; (4) utilização, para pagamento de qualquer 

imposto federal, do valor efetivamente recolhido a título de “imposto suplementar da 

renda” incidente sobre os dividendos provenientes dos lucros auferidos na exportação de 

produtos manufaturados; (5) possibilidade de dedução, para compensação total ou parcial, 

do prejuízo de um exercício, dos lucros reais apurados dentro dos seis exercícios 

subsequentes; (6) possibilidade de amortização dos valores e, nos exercícios escolhidos 

pelo contribuinte, das despesas pré-operacionais ou pré-industriais, dentro do prazo de dez 

anos; e (7) manutenção dos incentivos fiscais instituídos por outras normas legais.
19

 

Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil enfrentou toda sorte de venturas e 

desventuras no comércio exterior: do “milagre econômico” dos anos 1970, quando os 

incentivos fiscais à exportação impulsionaram o setor industrial brasileiro,
20

 ao surto 

inflacionário dos anos 1980, deveras prejudicial à previsibilidade demandada nas 

operações de exportações. 

                                                 
17

  COELHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel. Direito Tributário atual – pareceres. Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. p. 11. 
18

  “Art. 24 – Compete aos Estados e ao Distrito Federal decretar impostos sobre: [...] § 5º – O imposto sobre 

circulação de mercadorias é não cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos termos do disposto em 

lei, o montante cobrado nas anteriores, pelo mesmo ou outro Estado, e não incidirá sobre produtos 

industrializados e outros que a lei determinar, destinados ao exterior.” (BRASIL. Presidência da 

República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Emenda Constitucional n. 18, de 1º de 

dezembro de 1965. Reforma do Sistema Tributário. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-65.htm). 
19

  BARRETO, Aires Fernandino. Benefícios fiscais a programas especiais de exportação – BEFIEX. Revista 

de Direito Tributário, São Paulo: RT, v. 42, n. 11, p. 171, 1987.  
20

  Cf. FONSECA, Roberto Giannetti da. Memórias de um trader – a história vivida do comércio exterior 

brasileiro nas décadas 70 e 80. São Paulo: IOB Thomson, 2002. p. 297-298. 
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Naquela conjuntura interna, aliada à intensificação das pressões internacionais de 

países parceiros comerciais e do próprio General Agreement of Trade and Tariffs (GATT), 

houve a redução das políticas de fomento à exportação,
21

 inclusive do crédito-prêmio IPI.
22

 

Na década de 1990, a abertura do mercado interno representou grande desafio à 

participação do Brasil no comércio internacional, dada a constante ameaça de 

(des)equilíbrio do balanço de pagamentos, considerando a ausência da cultura exportadora 

e a alta pressão pelas importações, quando então empreendidos expedientes
23

 para contê-

las. 

Importante marco para análise das políticas de comércio exterior no Brasil foi o 

alcance da estabilidade econômica com o Plano Real, que tinha como estratégia a abertura 

comercial às importações e exportações. No início do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC) foi criada a Câmara de Comércio Exterior da Presidência da República 

(Camex),
24

 órgão federal com a atribuição de coordenar a política de comércio exterior 

brasileira. 

Entre as estratégias nacionais para o incremento das exportações estava a reforma 

do ICMS com a desoneração de toda a cadeia produtiva exportadora mediante iniciativa 

articulada pelo Governo Federal junto aos estados através da Lei Kandir,
25

 que, com seus 

feitos, defeitos e desfeitos não solucionou o grave problema do “cúmulo da cumulatividade 

tributária”
26

 nas exportações. 

                                                 
21

  MOREIRA, Sérvulo Vicente; SANTOS, Adelaide Figueiredo dos. Políticas públicas de exportação: o 

caso do PROEX. Texto de discussão n. Brasília: Ipea, 2001. p. 7. 
22

  “Art. 1º O estímulo fiscal que trata o Decreto-lei n. 491, de 5 de março de 1969, será reduzido 

gradualmente, até sua definitiva extinção.” (BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia 

para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei n. 1.658, de 24 de janeiro de 1979. Extingue o estímulo fiscal de que 

trata o artigo 1º do Decreto-lei n. 491, de 5 de março de 1969. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1658.htm). 
23

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida Provisória n. 

1.235, de 14 de dezembro de 1995. Reduz o imposto de importação em para os produtos que especifica e 

dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/1990-1995/1235.htm; 

BRASIL. Presidência da República. Decreto n. 1.761, de 26 de dezembro de 1995. Dispõe sobre a 

redução do imposto de importação para os produtos que especifica e dá outras providências. Disponível 

em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1995/decreto-1761-26-dezembro-1995-431785-

publicacaooriginal-1-pe.html. 
24

  BRASIL. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 1.386, de 6 de 

fevereiro de 1995. Cria a Câmara de Comércio Exterior, do Conselho do Governo, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1386.htm. 
25

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei Complementar n. 

87, de 13 de setembro de 1996. Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências (LEI KANDIR). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm. 
26

  AFONSO, José Roberto Rodrigues. O cúmulo da cumulatividade tributária. Disponível em: 

http://iedi.org.br/artigos/top/estudos_industria/cumulatividade_tributaria.html. Acesso em: 29/04/2015. 

http://iedi.org.br/artigos/top/estudos_industria/cumulatividade_tributaria.html
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No ano de 1998, o Governo Federal editou o “Programa Especial de Exportações” 

(PEE), cujo objetivo era dobrar as exportações até 2002, meta, no entanto, inalcançada, 

tornando-se “apenas uma referência adicional de esforço frustrado, que contribuiu para 

retirar a credibilidade das iniciativas governamentais na área de comércio exterior.”
27

 

Com vistas a harmonizar a política comercial brasileira, foi determinado
28

 que 

quaisquer órgãos federais, a exemplo da Receita Federal, deveriam consultar a Câmara de 

Comércio Exterior (Camex) sobre matérias relevantes ao comércio internacional, o que 

peca pela omissão de idêntico dever aos entes federados, considerando a competência 

privativa da União para legislar sobre comércio exterior.
29

 

Nos anos 2000, o Governo Federal tentou aperfeiçoar a desoneração da tributação 

indireta na cadeia exportadora mediante o estabelecimento do regime da não 

cumulatividade com a manutenção dos créditos de PIS/Cofins nas exportações; a definição 

de empresa preponderantemente exportadora (PEP); a criação do Regime Especial de 

Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação 

(Repes)
30

 e do Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital (Recap),
31

 bem como a 

                                                 
27

  VEIGA, Pedro da Motta; IGLESIAS, Roberto Magno. A institucionalidade da política brasileira de 

comércio exterior. In: PINHEIRO, Armando Castelar; MARKWALD, Ricardo; PEREIRA, Lia Valls. O 

desafio das exportações. Rio de Janeiro, BNDES, 2002. p. 61. 
28

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 3.981, de 

24 de outubro de 2001. Dispõe sobre a Camex – Câmara de Comércio Exterior, do Conselho de Governo, 

e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2001/D3981.htm; 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 4.732, de 

10 de junho de 2003. Dispõe sobre a Câmara de Comércio Exterior – Camex, da Presidência da 

República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4732.htm. 
29

  “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: [...] VIII- comércio exterior e interestadual.” 
30

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 11.196, de 21 

de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação de 

Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para 

Empresas Exportadoras - RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a 

inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto no 70.235, de 6 

de março de 1972, o Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos 4.502, de 30 de novembro 

de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 

1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 

9.311, de 24 de outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 

9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril de 2002, 

10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 

10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 

10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29 de dezembro de 2004, 

11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e 

a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001; revoga a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, 

e dispositivos das Leis nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 

de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de 

agosto de 2004, e da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm. 
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ampliação do drawback verde-amarelo com a suspensão de pagamento do imposto sobre 

produtos industrializados (IPI) e PIS/Cofins de insumos de produtos destinados à 

exportação.
32

 

No ano de 2003, o Governo Federal lançou o programa “Brasil Exportador”, com 

vistas a fortalecer a competitividade do Brasil em relação a diferentes aspectos: 

institucional, financeiro, operacional, produtivo, comercial e de negociação. Nesse 

momento, cria a Agência Brasileira de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), 

buscando promover a cultura exportadora no empresariado nacional.
33

 

Em cumprimento a uma agenda desenvolvimentista, foi editada a Política Nacional de 

Inovação Tecnológica e Comércio Exterior (PNITCE),
34

 em cujo âmbito foram editados o Repes 

e o Recap, que preveem suspensão de PIS/Cofins, com posterior alíquota zero, às pessoas 

jurídicas “preponderantemente exportadoras” na aquisição de bens de capitais no mercado 

interno, bem como nas importações. Também foi prevista suspensão de PIS/Cofins incidentes 

sobre a receita de vendas de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de 

embalagem.
35

 

Já em um cenário de crise internacional, o Governo Federal editou outras medidas 

tributárias de fomento ao investimento e ao comércio exterior: redução de IPI sobre bens 

de investimentos,
36

 redução de prazo para devolução de créditos PIS/Cofins sobre bens de 

                                                                                                                                                    
31

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 11.074, de 30 

de dezembro de 2004. Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, 

crédito especial no valor de R$ 63.195.800,00, para os fins que especifica. Disponível em: 
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32

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida Provisória n. 2158-35, 

de 24 de agosto de 2001. Altera a legislação das Contribuições para a Seguridade Social - COFINS, para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e do Imposto 

sobre a Renda, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2158-35.htm; 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 4.524, de 17 de 

dezembro de 2002. Regulamenta a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelas pessoas jurídicas em 

geral. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4524.htm. 
33

  PIANTO, Donald Matthew; CHANG, Lina. O potencial exportador e as políticas de promoção das exportações da 

Apex-Brasil. In: NEGRI, João Alberto; ARAÚJO, Bruno César. As empresas brasileiras e o comércio 

internacional. Brasília: IPEA, 2006. p. 93. 
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 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 10.973, de 2 de 

dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo 

e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l10.973.htm. 
35

  Art. 40 de BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 10.865, de 30 

de abril de 2004. Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a 

importação de bens e serviços e dá outras providências. Disponível em: 
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  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 7.541, de 2 de 

agosto de 2011. Altera o anexo V ao Decreto n. 6.890, de 29 de junho de 2009, que altera a Tabela de Incidência 

do Imposto sobre Produtos Industrializados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
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capital e a instituição do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 

Empresas Exportadoras (Reintegra).
37

 

Compreendido por alguns como sucedâneo do crédito-prêmio de IPI, ou análogo ao 

Reintegro argentino, o Reintegra tem por finalidade ressarcir o exportador de resíduos de 

tributos federais (PIS/Cofins, Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros – 

IOF e Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE) na cadeia produtiva. 

O ressarcimento inicial de 3% foi repentinamente reduzido para 1% em 2015, no anúncio 

do “Plano Nacional das Exportações” (2015-2018), para surpresa e decepção dos 

exportadores.
38

 

Dentre os eixos temáticos do Plano Nacional das Exportações o último, não menos 

importante, é justamente o aprimoramento dos mecanismos de desoneração tributária das 

exportações com vistas a conferir competitividade à produção nacional. Invariavelmente, o 

aspecto tributário sempre foi uma constante nos planos de comércio exterior no Brasil, no 

entanto, não surtiu os efeitos desejados. 

Desse sucinto relato dos programas de apoio à exportação na história brasileira – 

Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação (Befiex), PEE, Brasil Exportador 

e Plano Nacional das Exportações – se constata que a busca por competitividade nas 

exportações foi conferida não só pela desoneração de impostos aduaneiros,
39

 mas, 

sobretudo, através de incentivos fiscais à exportação na tributação sobre a renda
40

 e na 

desoneração da tributação indireta, sem prejuízo dos prêmios de câmbio e de exportação.
41

 

A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora, objeto da 

presente pesquisa, parte da premissa de que a desoneração somente é integral quando se 

adota, aliado ao método da isenção, o método do crédito/reembolso, de modo a assegurar 

                                                 
37

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida Provisória n. 

540, de 2 de agosto de 2011. Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 
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pelas empresas que menciona, e dá outras providências. Disponível em: 
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  Cf. FREIRE, Rodrigo Veiga Freire e; CAMPEDELLI, Laura Romano. Ajuste fiscal viola legitima 

expectativa dos contribuintes: o caso do Reintegra. Consultor Jurídico, Opinião, 6 de agosto de 2015. 
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08/06/2016. 
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  Cf. NETO, Miguel Hilú. Imposto sobre importações e imposto sobre exportações. São Paulo: Quartier 

Latin, 2003. 
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  CAMPOS, Cândido. Exportações – incentivos fiscais e planejamento tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2006. p. 73-112. 
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  DERZI, Misabel. In: BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 2001. p. 235. 
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ao contribuinte exportador a manutenção do direito do crédito gerado nas operações 

anteriores com seu efetivo ressarcimento. 

Apesar das diversas sistemáticas de aplicação da técnica da não cumulatividade
42 

do 

IPI e do ICMS, quando comparados com as contribuições PIS/Cofins, é fundamental a 

manutenção do direito de crédito em toda a tributação indireta para a integral desoneração 

da cadeia exportadora. Em dadas situações, o contribuinte não consegue apropriar-se de 

tributos recolhidos em etapas anteriores, o que culmina em “resíduos tributários” na cadeia 

produtiva exportadora. 

A formação de tais “resíduos tributários” deve-se não somente à ausência de 

recuperação integral de créditos de ICMS, IPI e PIS/Cofins, mas, também à incidência do 

Imposto Sobre Serviços (ISS), sob a competência dos municípios, que dispõem do poder 

de tributar prestação de serviços com a ressalva da exoneração daqueles nos quais o 

“resultado” se realize no exterior,
43

 conceito deveras controvertido para as Administrações 

Tributárias Municipais e Tribunais. 

No atual ambiente internacional, em que prevalecem cadeias globais de valor 

(global value chains) e alguns países se especializam em determinadas etapas da cadeia 

produtiva, a integração de serviços nacionais à indústria estrangeira é costumeira, sendo 

fundamental a compreensão do princípio do país de destino também no fluxo internacional 

de serviços. 

A tributação dos serviços no Brasil ignora a fragmentação das etapas produtivas, 

típica das cadeias globais e regionais de valor. Isso gera impactos significativos sobre a 

capacidade de desenvolvimento de uma indústria com mais capacidade de agregação de 

serviços tecnológicos e digitais. 

A legislação tributária brasileira não prevê a técnica da não cumulatividade para o 

ISS, havendo, inevitavelmente, a formação de “resíduos tributários”, sobretudo quando do 

consumo intermediário de serviços na indústria, com destaque para aqueles de tecnologia 
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Cofins. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 
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da informação (TI), que inauguraram a “revolução do software” ao colocarem o hardware 

(máquinas e equipamentos) como caudatário do processo industrial.
44

 Tal característica é 

ignorada na necessidade de desoneração da tributação indireta ao longo da cadeia 

exportadora. 

Enquanto países em desenvolvimento formulam elaborados planos para 

desoneração da exportação de serviços, a exemplo da Colômbia,
45

 que prevê regime 

especial com simplificação de deveres instrumentais e diferimento do IVA na importação 

de bens de capitais às exportadoras de serviços, o Brasil empreende interpretação 

equivocada da desoneração da prestação de serviços ao exterior.
46

 

Segundo levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os resíduos 

 

[...] embutidos no valor das exportações são estimados em 3,8% do total vendido 

ao exterior. Dessa elevada proporção, 2,3% decorrem da incidência de ICMS, 

COFINS/PIS e ISS, 0,8% do custo financeiro de carregamento dos créditos 

vinculados ao produto exportado, 0,4% de encargos sobre energia e 

comunicações e 0,3% do custo financeiro de diferir ativo permanente.
47

 

 

As regras de desoneração da tributação indireta nas exportações contidas na 

Constituição
48

 encontram fundamento no princípio da neutralidade tributária que, por sua 

vez, encontra sede constitucional nos artigos 146-A, 150, II, e 170, IV. 

Ao tratar da neutralidade, Luís Eduardo Schoueri se filia a seu aspecto 

concorrencial, abstraído diretamente da livre concorrência como princípio da ordem 

econômica na Constituição de 1988 (art. 170, IV). Leciona Schoueri que dois são os 

aspectos da livre concorrência: um negativo, a determinar uma abstenção do Poder Público 

no domínio econômico; e um positivo, quando prescrito ao Poder Público uma intervenção 

no domínio econômico justamente com o propósito de corrigir falhas de mercado, 
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  BELLUZZO, Luiz G. de Mello; FRISCHTAK, Cláudio R.; LAPLANE, Mariano. Produção de 

commodities e desenvolvimento econômico. Campinas: Unicamp, 2014. p. 46. 
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  COLOMBIA. Plan Vallejo for Services – PVSS. Disponível em: 
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conferindo igualdade de condições entre particulares a propiciar, assim, neutralidade 

concorrencial.
49

 

Carlos Otávio Ferreira de Almeida, na linha do entendimento de Schoueri, pontua 

que “[...] a oferta de incentivos como isenção do imposto por prazo determinado [...] não 

deverá resultar em quebra da igualdade de condições de competir no mercado aberto”. Em 

seguida, ao exemplificar com incentivos regionais e setoriais, conclui tratar-se a 

neutralidade concorrencial de princípio econômico consectário da solidariedade.
50

 

Muito embora as reconhecidas lições de Schoueri ao tratar da neutralidade 

concorrencial, o presente trabalho aborda a aplicação do princípio do país do destino sob a 

perspectiva exclusiva da neutralidade tributária, o que inevitavelmente alcança alguns 

aspectos concorrenciais, porém, não aprofunda a neutralidade concorrencial. 

Para José Luís Brazuna, a introdução do o art. 146-A, por meio da Emenda 

Constitucional n. 42/2003, consagrou o princípio da neutralidade tributária, vez que 

tornou-o explícito no texto da Constituição de 1988.
51

 Contudo, poderia surgir a dúvida 

sobre se o dispositivo alcança as operações internacionais. Leandro Paulsen leciona com 

propriedade que “o dispositivo constitucional não faz distinção, de maneira que se aplica 

tanto à prevenção de desequilíbrios internos da concorrência como de desequilíbrios 

externos.”
52

 

O presente trabalho adota, por sua vez, como referencial, a posição de Fernando 

Facury Scaff, para quem a neutralidade tributária é consectária do princípio constitucional 

da igualdade tributária (art. 150, II).
53

 Tal compreensão tem igual aplicação no plano das 

operações internacionais, pois o princípio do país do destino, ao desonerar as exportações 

e tributar as importações de bens e serviços, cumpre com a neutralidade externa atinente às 

“fronteiras fiscais” (tax borders).
54

 

Nesse sentido, Paulo Calliendo, ao tratar da aplicação do princípio da neutralidade 

tributária, indica sua eficácia no âmbito das operações internacionais de bens e serviços 
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para, em seguida, registrar que no Brasil “[...] diversas decisões judiciais têm sido 

proferidas com o sentido de especificar o sentido da neutralidade fiscal ao caso do 

ICMS.”
55

 

Rodrigo Maito da Silveira, em vasta pesquisa sobre o tema Tributação e 

Concorrência, dedica capítulo específico para tratar da neutralidade tributária no âmbito 

internacional, no qual conclui que o princípio do país do destino é consectário do princípio 

da igualdade.
56

 

Para Ricardo Lobo Torres, a exclusiva tributação dos bens e serviços no país em 

que forem consumidos, com vistas a evitar dupla tributação, constitui subprincípio da 

capacidade contributiva,
57

 o que merece devido enfrentamento no Capítulo 1. 

Independentemente de a desoneração tributária das exportações ter estribo 

constitucional direto na isonomia e/ou na capacidade contributiva, dúvida não há de que 

trata-se de decorrência da aplicação do princípio da neutralidade tributária às operações de 

comércio exterior, que somente se perfectibiliza com a desoneração total da cadeia 

exportadora através da aplicação do método do crédito. 

Além da discussão acerca da matriz constitucional do princípio do país do destino, 

esta tese enfrenta qual sua real espécie normativa no ordenamento jurídico pátrio – se regra 

ou princípio –
58

 para, ao final, concluir tratar-se de (sub)princípio da neutralidade tributária; 

o que permite melhor compreensão e aplicação das regras de imunidade às exportações. 

A exata compreensão da desoneração da tributação indireta na cadeia exportadora 

se realiza não só por sua análise no Direito Tributário, mas, sobretudo, no Direito 

Financeiro e no Direito Econômico, na medida em que a aplicação do princípio do país do 

destino tem fundamento econômico com consectários dos mais diversos e adversos no 

Direito Financeiro, o que é enfrentado no Capítulo 2. 

Ives Gandra da Silva Martins há muito adverte que “[...] pretender conhecer bem 

uma ciência, desconhecendo as demais, é correr o risco de um exame distorcido, 

insuficiente e de resultado, o mais das vezes, incorreto”.
59

 Desse modo, a presente pesquisa 
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empreende análise interdisciplinar do problema nos Direitos Financeiro e Tributário, bem 

como no já centenário Direito Econômico.
60

 

Hermes Marcelo Huck registra com propriedade “o instigante filão dos contrastes e 

afinidades que caracterizam o Direito Tributário e o Direito Econômico [...] que, muito 

embora próximas em suas estruturas, raramente são analisadas em conjunto.”
61

 

A análise conjunta da aplicação do princípio do país do destino à desoneração das 

exportações no Direito Tributário e no Direito Econômico não deve ignorar, no entanto, 

que apesar da proximidade de suas estruturas, tratam-se de perspectivas diversas de um 

mesmo fenômeno, fato que pode gerar, inclusive, alternativas díspares. 

José Maria Arruda Andrade, ao tratar da hermenêutica da ordem constitucional 

econômica, reporta o quão tormentosa é a relação entre Direito e política econômica, dado 

que “[...] comporta várias possibilidades, que vão desde a negação da influência política no 

direito durante sua aplicação até a adoção engajada de determinados modelos políticos.”
62

 

A interface da desoneração das exportações com o modelo de industrialização 

brasileiro bem demonstra as diferentes perspectivas do Direito Tributário e do Direito 

Econômico/da Economia Política, conforme se verifica ao longo do trabalho, sobretudo ao 

tratar-se da exportação de recursos naturais não renováveis (RNNR). 

Os RNNR, além de representarem bens que “só dão uma safra”,
63

 constituem 

insumo estratégico para a indústria estrangeira e, ao serem exonerados da tributação, 

correspondem a “[...] uma redução de custos para indústria estrangeira em detrimento da 

capacidade do Estado para promover políticas públicas”.
64

 Portanto, a desoneração das 

exportações de RNNR, além de aspectos próprios do Direito Econômico, tem consectários 

também no financiamento de políticas públicas, matéria própria do Direito Financeiro. 

A indústria nacional emergiu do modelo tradicional de industrialização por 

substituição de importações (ISI) com intensa intervenção do Estado na economia, em 

especial pela concessão de incentivos fiscais para atender interesses específicos de 
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articulados setores produtivos, representando um dos caracteres do Estado 

desenvolvimentista.
65

 

Entre os “méritos e contradições da ISI”
66

 tem-se que a conquista de mercados 

externos
67

 não é objetivo primeiro da indústria nacional infante diante de um mercado 

interno cativo propício para a artificialidade de lucros e o atraso tecnológico. Isso contrasta 

com o modelo industrial chinês e dos países do leste asiático, que priorizaram o mercado 

externo.
68

 Há algum tempo Fábio Nusdeo, ao tratar da economia internacional, já indicava 

a aptidão do mercado externo como alternativa para a ruptura com o ciclo vicioso da 

pobreza.
69

 

O Brasil, uma vez mais, não só ignorou o mercado externo, porém, menosprezou “a 

complexidade da atuação estatal”,
70

 estabelecendo um “viés antiexportador”
71

 pela 

ausência da desoneração total das exportações mediante o mau uso do método do crédito, 

que determina ressarcimento integral de eventuais resíduos tributários. Especializada 

doutrina estrangeira demonstra que o ressarcimento parcial na tributação sobre o valor 

agregado equivale à tributação das exportações e, por conseguinte, à redução da 

participação do país no comércio internacional.
72

 

O agente econômico, ao colocar sua pauta de reivindicações para o Governo 

Federal, usualmente prefere medidas vinculadas à substituição de importações com nefasto 

protecionismo do mercado interno ao fomento às exportações. Essa característica 

infelizmente “encontra eco em muitas instâncias governamentais”,
73

 com destaque para os 

governos estaduais e municipais. 
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O desestímulo às exportações é embalado pelo desinteresse dos governos estaduais 

na atração de empresas exportadoras, dado que a desoneração de ICMS na exportação 

frustra a atratividade dos incentivos fiscais de ICMS, instrumento principal da política 

fiscal dos estados com vistas à industrialização de seus territórios. Aliado a isso, as 

Administrações Tributárias dos Estados são sempre premidas ao reconhecimento de 

créditos nas etapas anteriores às exportações e isso, nas operações interestaduais, é ainda 

mais tormentoso. 

As sucessivas reduções das transferências compensatórias da União aos Estados são 

sempre escusa dos fiscos estaduais para a ausência de imediato ressarcimento aos 

exportadores. De outro lado, a experiência comparada da China demonstra que a cada 

adicional de $ 1 pago a título de ressarcimento na tributação sobre o valor agregado há a 

geração de um adicional de $ 4,70 nas exportações.
74

 

No cenário brasileiro antiexportador, os óbices postos à pretensão de ressarcimento 

dos contribuintes se encontram não só nas Administrações Tributárias, mas também no 

Poder Judiciário, onde prevalece um entendimento muito mais de “prêmio” do que de 

“crédito”, justamente em função da parca compreensão do princípio do país do destino que 

longe está em veicular qualquer modalidade de incentivo fiscal. 

Os Tribunais Superiores ainda se revelam incipientes no trato da matéria e, a esse 

respeito, a presente pesquisa pretende estabelecer algumas premissas reveladoras da 

interpenetração dos Direitos Tributário, Econômico e Financeiro com vistas a propiciar 

melhor aplicação do princípio do país do destino à desoneração da tributação indireta na 

cadeia exportadora: na medida em que a identificação de seu fundamento constitucional é 

determinante para sua correta interpretação.
75

 

Discussão atual ocorre a propósito da incidência de PIS/Cofins sobre os créditos 

presumidos de IPI resultantes da aquisição, no mercado interno, de matérias-primas, 

produtos intermediários e material de embalagem utilizados na manufatura de produtos 

destinados à exportação. A Receita Federal entende tratar-se de receita decorrente de 

crédito fictício, logo, não vinculada ao método do crédito, o que afastaria a aplicação do 

princípio do país do destino. A matéria encontra-se em julgamento perante o Supremo 
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Tribunal Federal (STF), sob a sistemática de repercussão geral,
76

 o que permitirá 

apreciação do feito sob os contornos do processo objetivo.
77

 

Outra matéria também afetada em repercussão geral é o direito de crédito do ICMS 

gerado nas operações de aquisição de ativo fixo e aproveitamento nas operações de 

exportação. Para o fisco estadual, a partir da adoção do critério de créditos físicos e 

financeiros pela Lei Kandir, há o afastamento da imunidade das exportações para o ativo 

fixo, de modo que eventual desoneração consiste em benefício fiscal, portanto, passível de 

limitação a qualquer tempo. De outro lado, Ives Gandra da Silva Martins leciona que não há 

benefício fiscal; trata-se de autêntica imunidade tributária, restando assegurado pela 

Constituição o direito subjetivo do contribuinte à apropriação dos créditos de ICMS do ativo 

fixo.
78

 

No mesmo sentido, Alberto Xavier, para quem “não se trata de simples isenção 

livremente concedida e livremente revogável [...], porém de um fenômeno mais intenso e 

profundo que consiste na supressão de competência legislativa aos Estados [...] a 

exoneração em causa não é matéria de política econômica escolhida ao livre alvedrio das 

leis.”
79

 

Essa breve síntese das matérias afetas à repercussão geral perante o STF
80

 

demonstra quão arriscada é a atividade dos exportadores brasileiros que, além da falta de 

competitividade, submetem-se ao risco de eventuais surpresas em decisões judiciais 

contrárias à equação econômico-financeira estabelecida em seus contratos de exportação. 
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Todo esse cenário antiexportador na tributação indireta revela a falta de uma 

política de comércio exterior a conferir não só competitividade, mas, sobretudo, segurança 

jurídica ao exportador brasileiro ante as reiteradas alterações de seus regimes especiais.
81

 

Parcela da insegurança jurídica que vigora na tributação indireta da cadeia 

produtiva exportadora deve-se ao fato da própria Administração Tributária interpretá-la 

como incentivo fiscal
82

 enquanto trata-se de mera aplicação do princípio do país do 

destino, que está a determinar a desoneração integral do ônus tributário que incide sobre 

bens e serviços destinados ao exterior. 

A aplicação equivocada, seja da Administração Tributária, seja do Poder Judiciário, 

decorre de uma doutrina que ignora a opção realizada pela República Federativa do Brasil 

no livre exercício de sua soberania, com vistas ao desenvolvimento nacional e à 

cooperação internacional,
83

 pelo princípio do país do destino, que muito dista de qualquer 

benefício fiscal sujeito aos talantes da política fiscal.
84

 

O princípio do país do destino tem aplicação no ordenamento jurídico brasileiro 

através de diferentes categorias técnicas da tributação: imunidade, não incidência, isenção 

etc., todas com fundamento constitucional que, muito antes de qualquer função 

extrafiscal,
85

 visam à conformação da base de tributação do país exportador – que se limita 

aos bens e serviços consumidos em seu território –, de maneira a manter, assim, a 

neutralidade do fluxo internacional de bens e serviços. 

O cenário federativo indica que Estados exportadores empreendem toda sorte de 

estratégias, inclusive pela fixação de deveres instrumentais manifestamente 

inconstitucionais para refrear a apuração de créditos de ICMS pelos contribuintes sob o 

frágil argumento de estarem a empreender fiscalização e indução econômica com a 

finalidade de propiciar agregação de valor aos produtos primários em seus territórios. 
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No âmbito federal chegou a tramitar no Congresso Nacional projeto de lei de 

duvidosa constitucionalidade, com o fito de “alterar as alíquotas incidentes sobre produtos 

primários ou semielaborados destinados à exportação de modo a desestimular a exportação 

de produtos de menor valor agregado, estimulando a incorporação de conteúdo tecnológico 

à pauta brasileira de exportação.”
86

 

Tramita, também perante o Congresso Nacional, Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) para suprimir a imunidade do ICMS nas exportações de produtos 

primários e semielaborados “[...] que tem baixo valor agregado, para que Estados e 

Municípios não sejam privados dessa importantíssima fonte de recursos”. Sob a 

indefinição da reparação das perdas dos estados, mesmo após o julgamento da Ação Direta 

de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n. 25, tal PEC foi recentemente aprovada 

perante a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e encaminhada ao 

Plenário.
87

 

Muito embora o defensável propósito, a iniciativa legislativa penalizaria ainda mais 

os setores econômicos ora responsáveis pela manutenção do balanço de pagamentos: 

commodities agrícolas e minerais. 

A propósito da tributação das exportações de commodities agrícolas, Luiz Gonzaga 

Beluzzo
88

 coordenou interessante estudo que indica que mesmo após a opção do regime 

não cumulativo para o PIS/Cofins a cumulatividade continua. Servindo-se da econometria, 

conclui que a concessão de crédito presumido de IPI
89

 é insuficiente para compensar a 

incidência das contribuições cumulativas sobre os insumos das exportações, ao que seria 

necessário crédito da ordem de 15% para o setor agropecuário. 

A retomada da produtividade da indústria brasileira e, por conseguinte, de sua 

competitividade no comércio internacional demanda aplicação coerente do princípio do 

país do destino às desonerações das exportações. Para tanto, é fundamental compreendê-lo 
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desde os primeiros tratados em que veiculado, ainda na Europa do século dezessete,
90

 até 

aos modernos acordos firmados no âmbito do sistema multilateral de comércio, a exemplo 

do recente Acordo de Facilitação do Comércio, do qual o Brasil é signatário. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), muito além da aplicação do GATT aos 

incentivos de ICMS,
91

 já enfrentou o debate acerca da aplicação dos acordos multilaterais 

do comércio à desoneração tributária das exportações
92

 ante as obrigações assumidas pela 

República Federativa do Brasil perante a Organização Mundial do Comércio (OMC).
93

 

No entanto, os Tribunais Superiores revelam-se hesitantes quanto à interpretação e 

aplicação do princípio do país do destino que está a determinar a completa exoneração da 

tributação indireta nas exportações. Essa hesitação deve-se, sem dúvida alguma, à 

equivocada compreensão das imunidades tributárias da cadeia produtiva exportadora como 

benefícios fiscais,
94

 enquanto nada mais são do que decorrência da ausência de poder de 

tributar ante decisão do constituinte de adotar o princípio do destino, assegurando, assim, 

que os entes federativos não tributassem bens e serviços destinados ao exterior. 

Apresentada a relevância do tema, a presente pesquisa tem por objetivo, a partir da 

compreensão interdisciplinar dos fundamentos constitucionais da desoneração da 

tributação indireta na cadeia produtiva exportadora, analisar a eficácia do princípio do país 

do destino através das regras de imunidades nos tributos indiretos: ICMS, ISS, IPI e 

PIS/Cofins, bem como investigar em que medida os regimes especiais na exportação 

(Crédito-prêmio IPI, Reintegra e Recap) se conciliam ou se distanciam da neutralidade 

tributária na ordem interna e internacional. 

Inicialmente, o presente trabalho enfrenta a questão da desoneração das exportações 

por seu aspecto mais complexo: o ICMS na federação, devido ao vasto contencioso há 

muito inaugurado no Brasil.
95

 Em seguida, ainda no âmbito da perspectiva do federalismo 

fiscal brasileiro, empreende análise da desoneração dos serviços prestados ao exterior para 
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só então analisar a desoneração da tributação federal nas exportações e seus regimes 

especiais. 

O desenvolvimento da presente tese se realizou a partir de ampla pesquisa 

bibliográfica nacional e internacional, considerando a incorporação, pelo Brasil, de alguns 

aspectos da tributação sobre o valor agregado (Value Added Taxation – VAT),
96

 o que 

permitiu melhor compreensão da desoneração das exportações de bens e serviços
97

 com base 

no princípio do país do destino (Destination Principle – DP),
98

 sobretudo a partir da 

pesquisa na doutrina italiana ante “as consideráveis semelhanças estruturais entre ambos 

sistemas jurídicos.”
99

 

A assimilação da tributação sobre o valor agregado por mais de cento e sessenta 

países,
100

 filiando-se a maioria ao princípio do país do destino com vistas a integrar-se ao 

comércio internacional, reitera a importância de um estudo comparado,
101

 sobretudo em 

países em desenvolvimento.
102

 

A experiência comparada da imunidade das exportações na tributação sobre o valor 

agregado será, portanto, de grande importância para a consecução da tese aqui proposta. 
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Há muito Ruy Barbosa Nogueira, quem inclusive publicou sobre o assunto,
103

 já lecionava 

que a pesquisa de nosso sistema tributário deve ser realizada “examinando pari passu a 

mesma problemática em outros países.”
104

 

A análise do Direito Tributário comparado será realizada sem ignorar as 

“jabuticabas” brasileiras e os julgados de nossos Tribunais Superiores,
105

 especialmente 

aqueles sob o regime de precedentes, objetivando realizar análise sistêmica e crítica da 

desoneração da tributação indireta na cadeia exportadora. 

Considerando o objetivo a ser perseguido, realizar-se-á estudo interdisciplinar da 

desoneração da tributação indireta na cadeia exportadora nos Direitos Financeiro, 

Tributário e Econômico. 

A análise da desoneração da tributação indireta nas exportações se situa em um 

ponto de encontro entre o Direito Financeiro e o Tributário na medida em que estar-se-á em 

diferentes momentos diante da dualidade dos conceitos de incentivo e de renúncia fiscal.
106

 

A interdisciplinaridade histórica do Direito Tributário com o Financeiro,
107

 um 

tanto esquecida diante do proclamo de autonomia científica do Direito Tributário,
108

 só 

ultimamente foi reconstruída
109

 diante da frustração na resposta de muitas questões em 

torno, exclusivamente, da Regra Matriz de Incidência Tributária (RMIT). 

O estudo interdisciplinar é enriquecido, no Direito Tributário, com a análise de 

experiências de outros países, com destaque para os aspectos tributários do federalismo 

fiscal,
110

 onde a análise comparada
111

 é indispensável. 
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Com vistas à manutenção de uma abordagem coesa e coerente, própria da unidade da 

ordem jurídica, o trabalho foi desenvolvido a partir de uma análise sistêmica,
112

 na qual o 

fenômeno da desoneração das exportações submete-se ao estudo nos Direitos Financeiro e 

Econômico. 

Inevitavelmente, o desenvolvimento da pesquisa culminará em abordagens 

transdisciplinares diante de conceitos de que o Direito se serve, próprios dos Direitos 

Financeiro, Tributário e Econômico, mas isso, no entanto, não implica na sobreposição da 

Economia sobre o Direito.
113

 

Fernando Facury Scaff já há algum tempo alerta a respeito da importância do 

estudo interdisciplinar do Direito Tributário com as Ciências Contábeis citando, por 

exemplo, que o docente deve se preocupar em transmitir conhecimentos basilares de 

contabilidade e escrituração aos alunos: “O professor não ensina contabilidade, mas deve 

explicar, por exemplo, que há uma diferença entre bens de uso e consumo e material 

permanente. Se o aluno não entende isso, ele não vai entender ICMS e crédito.”
114

 

Para Haroldo Malheiros Duclerc Verçosa, a “contabilidade é ciência, é 

conhecimento organizado e metódico que estuda e demonstra as informações patrimoniais 

das entidades empresariais como matéria prioritária”, enquanto a escrituração “é a 

evidenciação prática dos fatos econômicos relevantes ocorridos na atividade 

empresarial”.
115

 

Por certo que a prioridade da presente tese não é a contabilidade e a escrituração 

das exportações.
116

 No entanto, alguns dados contábeis são fundamentais para o melhor 

enfrentamento da desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora, 

considerando que repercutem diretamente não só na constatação da ocorrência do fato 

gerador, mas, sobretudo, no método do crédito, conforme será visto ao tratar-se das 
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operações em que incide ICMS ao longo da cadeia, seu creditamento e a transferência 

desses créditos. 

A contabilidade é um processo de registro, mensuração, interpretação e 

comunicação de dados financeiros que terminam por ter alguma repercussão em diferentes 

ramos do Direito, com destaque para o Direito Tributário. A relação do Direito com a 

Contabilidade remonta, ainda, ao início da Idade Moderna, quando as regras jurídicas e as 

práticas contábeis evoluíram para contemplar as trocas comerciais.
117

 Isso contempla, 

obviamente, o fluxo internacional de mercadorias. 

No Capítulo 4, o trabalho enfrenta a desoneração tributária das exportações na 

perspectiva da ordem econômica interna e internacional. A interface do Direito Tributário 

com as Ciências Econômicas e com o Direito Econômico
118

 é fundamental para melhor 

compreensão da desoneração das exportações e de seus consectários no mercado interno e 

no comércio internacional. 

A presente pesquisa serve-se do método dedutivo, partindo de questões gerais das 

desonerações das exportações para alcançar a aplicação do princípio do país do destino a 

determinar a desoneração completa da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora. 

O trabalho demonstra, ao final, que a desoneração da tributação indireta das 

exportações é decorrência do acatamento constitucional do princípio do país do destino ao 

fluxo internacional de bens e serviços. Consectário da neutralidade, esse princípio, 

positivado na legislação brasileira por diferentes categorias técnicas da tributação, 

determina a completa desoneração de toda a cadeia produtiva exportadora mediante a 

conjugação do método da isenção com o método do crédito/reembolso, o que não 

configura incentivo fiscal. 

A contribuição original à ciência jurídica brasileira reside na forma translinear
119

 

com que a desoneração da tributação indireta da cadeia produtiva exportadora é enfrentada 

por meio de um diálogo constante entre os Direitos Tributário, Financeiro e Econômico. 

Nessa perspectiva, em que pese o tema das desonerações tributárias das exportações 

já ter sido objeto de relevantes estudos, nenhum empreendeu análise específica da 
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tributação indireta da cadeia exportadora sob a perspectiva da interdisciplinaridade
120

 do 

Direito Tributário, com vistas a superar a dogmática deste ramo, residente na análise dos 

dispositivos constitucionais a veicular as imunidades nas exportações. 

A complexidade da questão tributária não pode ser enfrentada de modo reducionista 

e simplista. Logo, o diálogo direto entre os Direitos Financeiro e Econômico permite 

análise estruturada e racional da desoneração da tributação indireta na cadeia exportadora 

como instrumento a favorecer o livre fluxo internacional de bens e serviços, propiciando, 

assim, desenvolvimento econômico. 

Para a análise da desoneração da tributação indireta optou-se por empreender um 

recorte nos tributos incidentes ao longo da cadeia produtiva exportadora. Na doutrina 

estrangeira, a tributação indireta compreende três categorias de tributos: tributos aduaneiros 

(boundary taxes), impostos sobre o consumo (consumption taxes) e imposto de vendas (sales 

taxes).
121

 

O presente trabalho, no entanto, não analisa a categoria dos tributos aduaneiros, que 

no Brasil corresponde, nas exportações, exclusivamente ao Imposto de Exportação (I.E.), 

dada sua diminuta importância no sistema tributário nacional,
122

 vez que incide apenas em 

alguns poucos produtos, com o propósito exclusivo de controle e fiscalização aduaneira, 

sendo objeto de estudo próprio do Direito Aduaneiro.
123

 

Em compensação ao fato de não analisar a categoria dos Tributos Aduaneiros, 

compreendida segundo doutrina estrangeira na Tributação Indireta, a presente tese analisa 

as espécies tributárias sui generis das Contribuições da Seguridade Social do PIS e da 

Cofins (PIS/Cofins), na medida em que incidentes não sobre o consumo ou a venda, mas 

sobre a receita/faturamento. 

Conforme será objeto de análise em secção própria do trabalho tem-se, ainda, que a 

própria OMC, no Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (ASMC), classifica 

como tributos indiretos aqueles incidentes sobre receitas/faturamento.
124
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Esta tese se filia à corrente da doutrina nacional, que classifica PIS/Cofins como 

tributos indiretos,
125

 considerando que existente o fenômeno econômico da “repercussão 

econômica”, muito embora, sabidamente, não seja este critério jurídico.
126

 

Se dúvidas não há na classificação do IPI e do ICMS como tributos indiretos,
127

 na 

medida em que típicos “impostos sobre o consumo”,
128

 marcados pela técnica da não 

cumulatividade, depara-se com alguma incerteza na classificação do ISS como tributo 

indireto. Isso atesta a ausência de relação biunívoca entre a não cumulatividade e a 

denominada tributação indireta.
129

 

A hesitação doutrinária deve-se ao fato de que o fenômeno da “repercussão 

econômica” não se fazer sempre presente, vez que o ISS ora se apresenta como imposto 

direto ora indireto, a depender se cobrado em valores fixos (imposto direto) ou 

proporcional ao preço do serviço correspondente quando classificado em indireto.
130

 Essa 

natureza dúplice foi, inclusive, assimilada pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ).
131

 

Considerando a base econômica sobre a qual incide, o ISS é categorizado com mais 

usualidade como tributo indireto. Conforme antes visto no fluxo internacional de 

mercadorias e serviços no comércio internacional tem-se, também, o fenômeno da 

repercussão econômica do ônus tributário, havendo o risco de dupla tributação nos serviços 

destinados ao exterior. 

No Direito Comparado não há discussão se a tributação sobre serviços também 

tratar-se-ia de tributação indireta, na medida em que tanto bens quanto serviços sujeitam-se 

ao VAT, promovendo-se, na União Europeia, exoneração plena das exportações.
132
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Conforme visto até aqui ao tratar acerca da desoneração da tributação indireta na 

cadeia produtiva exportadora, parcela da doutrina considera tratarem-se de incentivos 

fiscais às exportações, dado seu efeito de fomento às exportações, assimilado pela 

jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

A associação imediata das desonerações tributárias aos incentivos fiscais deve-se ao 

fato de a desoneração ter sido classificada por sua função indutora,
133

 o que inegavelmente 

há na desoneração das exportações. 

Ademais, historicamente grande parte da doutrina brasileira sempre se referiu, 

aleatoriamente, a toda e qualquer desoneração, servindo-se indistintamente das expressões 

“desonerações”, “favores fiscais”, “privilégios fiscais”, “estímulos fiscais”, “alívios fiscais”, 

“exonerações”, “incentivos fiscais” e “benefícios fiscais”, como se tratassem de iguais 

institutos. 

Na doutrina estrangeira já há algum tempo vigora discrímen entre os incentivos 

fiscais e os benefícios fiscais. Em Portugal, por exemplo, classificam-se os benefícios 

fiscais lato sensu como gênero do qual são espécie os benefícios fiscais stricto sensu, isto é, 

aquelas desonerações nas quais há um mero alívio fiscal e, como uma segunda espécie, os 

incentivos fiscais. Estes efetivamente operam como instrumento de estímulo a determinado 

setor econômico.
134

 Em certa medida, tal classificação e definição dos incentivos fiscais foi, 

inclusive, assimilada por parcela da doutrina no Brasil.
135

 

Os incentivos fiscais, na perspectiva do Direito Financeiro,
136

 passam a ser 

considerados como “despesas fiscais”
137

 em Portugal e, no Brasil, como “gastos 

tributários”,
138

 fato decorrente do próprio tratamento legislativo conferido às renúncias 

fiscais. 
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Ao ter-se em conta a “despesa fiscal”, a associação entre incentivo fiscal e renúncia 

fiscal também não é imediata e necessária,
139

 na medida em que haverá desonerações que 

consubstanciam um estímulo a dado setor, decorrentes da própria estruturação da base 

tributária. 

A legislação financeira e orçamentária empreende diferentes tratamentos às 

desonerações tributárias quando presente renúncia de receita, adotando por premissa inicial 

a precisa discriminação entre cada um dos institutos, seja do Direito Tributário, seja do 

Financeiro. 

Não obstante tem-se, ainda, sob a perspectiva do Direito Econômico, que os 

incentivos fiscais podem representar subvenções econômicas e/ou subsídios na ordem do 

Direito Administrativo Econômico e do Direito Econômico Internacional; respectivamente. 

No entanto, vale advertir, desde já, que nem toda desoneração tributária 

necessariamente deve ser entendida como subvenção. Conforme alerta Gustavo Vettori 

“[…] algumas delas são vistas como parte integrante da estrutura tributária parâmetro.”
140

 

A categorização de dada desoneração tributária como renúncia fiscal tem 

repercussão imediata no Direito Econômico, na medida em que um dos elementos 

conceituais da prática anticoncorrencial dos subsídios é a renúncia de receita (revenue 

forgone) nos termos do Anexo I do Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

(ASMC), da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Do exposto, apesar de a título de premissas, tem-se que o presente trabalho 

empreende discrímen rigoroso de cada um dos institutos na análise da desoneração da 

tributação indireta das exportações. Há, portanto, cuidado terminológico no emprego de 

alguns termos que, inevitavelmente, podem conduzir a repercussões desastrosas no seio 

dos outros ramos do Direito condenando, assim, determinado tratamento tributário 

conferido às exportações. 
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1  IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA CADEIA PRODUTIVA 

EXPORTADORA E NEUTRALIDADE NO FLUXO INTERNACIONAL 

DE BENS E SERVIÇOS 

 

A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora já há algum 

tempo é matéria controvérsia em nossos Tribunais, dado que usualmente mal 

compreendida como “incentivos fiscais” decorrentes de uma política econômica 

conjuntural do Governo Federal em detrimento dos entes federados. 

Recentemente, já no atual cenário de estrangulamento das finanças públicas dos 

estados, chega-se a creditá-la à “malfadada política macroeconômica da Lei Kandir”.
141

 

Inobstante a LC n. 87/1996 tenha representado perda arrecadatória aos estados não se deve, 

jamais, atribuir às desonerações de ICMS das exportações a pecha de equivocada política 

econômica, na medida em que decorrente, na realidade, da harmonização da tributação 

internacional sobre o consumo, que observa o princípio do país do destino. 

Com vistas a evitar a dupla tributação internacional sobre o consumo o princípio do 

país do destino, faceta da territorialidade na tributação de bens e serviços, estabelece a 

desoneração das exportações de modo que a tributação ocorra, exclusivamente, no país 

destinatário.
142

 

No caso do ICMS, conforme analisado a seguir, desde a Constituição de 1967 

empreendeu-se um recorte na competência tributária dos estados através “do instituto da 

imunidade tributária com finalidade de conferir coerência ao próprio sistema”.
143

 

A adoção do princípio do país do destino, que implica na desoneração da tributação 

federal, estadual e municipal nas exportações, não é decorrente da política econômica de 

dado Presidente da República em menoscabo à autonomia financeira dos entes federados, 

mas decorrente de prática internacional de harmonização dos sistemas tributários em prol 

de integração ao comércio internacional. 

O fato de o Brasil ter conseguido empreender harmonização legislativa (LC 

87/1996) tão logo a edição da política econômica do Plano Real (1994), que tem como 

pressuposto a paridade cambial, não macula a desoneração tributária das exportações como 
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instrumento de compensação, dado que advém de razão muito anterior: o princípio do país 

do destino, com vistas a harmonizar tributação brasileira ao comércio internacional e por 

certo trazer equilíbrio à balança comercial nacional. 

Heleno Taveira Tôrres empreendeu interessante estudo comparado entre os 

Impostos sobre Valor Agregado (IVA) e a tributação das exportações no Direito brasileiro, 

que bem evidencia a adoção do princípio do país do destino como a regra na tributação 

sobre o consumo na maior parte dos países desenvolvidos e em desenvolvimento.
144

 

A propósito das desonerações das exportações, Luís Eduardo Schoueri leciona que  

 

[...] os produtos exportados se tributam apenas no país de destino, isentando-os 

de tributação na origem. Não se trata, necessariamente, de norma tributária 

indutora, já que sua função é apenas conformar a própria estrutura da tributação 

do país, que se limita aos produtos consumidos em seu território.
145

 

 

Há desonerações que não se confundem com qualquer prática de concessão de 

incentivos fiscais. Trata-se, na realidade, do que a doutrina denomina de “desoneração 

estrutural”, consistente na redução ou eliminação do ônus fiscal aplicável a dadas situações 

como decorrência, direta ou indireta, da própria configuração da competência tributária 

prevista na Constituição.
146

 

Misabel Derzi leciona que as desonerações estruturais ou (1) integram a estrutura 

do próprio imposto, como na técnica da não cumulatividade no IPI e ICMS, ou (2) são 

inerentes a valores prestigiados no texto constitucional, como o princípio da 

progressividade, ou (3) "corporificam linhas gerais de desenvolvimento econômico 

nacional, de que seria exemplo a imunidade à exportação.”
147

 

Em outro trabalho, Derzi, ao abordar o aspecto espacial na tributação internacional 

dos serviços, indica que a “tendência universal adotada no mercado internacional é aquela 

de desoneração das exportações de tal modo que os produtos e serviços exportados chegam 

ao país do destino livres de todo o imposto.”
148

 

                                                 
144

  TÔRRES, Heleno Taveira. O IVA na experiência estrangeira e a tributação das exportações no Direito 

Brasileiro. Revista Fórum de Direito Tributário RFDT, Belo Horizonte, ano 3, n. 16, jul./ago. 2005. 
145

  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005. p. 210. 
146

  CORREIA NETO, Celso de Barros. O avesso do tributo. São Paulo: Almedina do Brasil, 2014. p. 136. 
147

  Cf. DERZI, Misabel de Abreu Machado. Princípios constitucionais que regem a renúncia de receita 

tributária. Revista Internacional de Direito Tributário, Belo Horizonte, v. 1, n. 1, p. 333-362, jan./jun. 

2004. 
148

  DERZI, Misabel de Abreu Machado. Aspecto espacial do imposto municipal sobre serviços de qualquer 

natureza. In: TÔRRES, Heleno Taveira. Imposto sobre serviços – ISS na lei complementar n. 116/03 e na 

Constituição. Barueri: Manole, 2004. p. 68. 



44 

 

A opção constitucional em adotar o princípio do país do destino através da renúncia 

de parcela da competência tributária, conforme será visto a seguir, não foi suficiente para 

afastar a equivocada compreensão da desoneração das exportações como “incentivos 

fiscais” no seio de uma política econômica, resultado de um enciplopedismo jurídico e 

imperialismo econômico no enfrentamento da questão. 

 

1.1 Do enciclopedismo jurídico ao imperialismo econômico dos “incentivos fiscais” às 

exportações 

 

A interdisciplinaridade na pesquisa jurídica traz consigo alguns riscos, entre os 

quais os do enciclopedismo jurídico e do imperialismo interdisciplinar. 

Marcelo Neves alerta, há algum tempo, para o risco da compreensão da pesquisa 

interdisciplinar “como enciclopédia jurídica”, com conceitos de diferentes campos do saber, 

no entanto, todos perfunctórios, dando ensejo, assim, a um “superficialismo 

generalizado”.
149

 

A abordagem interdisciplinar da desoneração da tributação indireta na cadeia 

produtiva exportadora incorre em igual risco, fato comprovado pelo equivocado tratamento 

da matéria sob o rótulo de “incentivos fiscais” às exportações. 

A rotulação das desonerações tributárias das exportações como “incentivos fiscais” 

é decorrente de análise interdisciplinar desatenta do fenômeno a partir de conceitos 

econômicos, tendo em conta apenas o efeito econômico de fomento às exportações, 

menosprezando-se a própria estrutura da base tributária, bem como seus fundamentos 

constitucionais. 

É próprio de um saber enciclopédico classificar, também, o ressarcimento dos 

créditos acumulados ao longo da cadeia produtiva como “incentivos fiscais”. Isso provém 

de uma prevalência do fenômeno econômico sobre o Direito Tributário, ignorando-se, 

desse modo, a base tributária sobre a qual o imposto incide e seus ditames 

constitucionais.
150

 

Celso de Barros Correia Neto, a partir do discernimento das “desonerações 

estruturais”, discerne, com precisão, as imunidades dos incentivos: “As imunidades, visto 
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que constam da Constituição, no plano das competências, não atuam derrogando normas de 

tributação [...] Já os incentivos, por sua, vez, operam no plano legislativo. Criam certa 

‘exceção’ à regra padrão do tributo, uma disposição especial, com vistas a favorecer certos 

segmentos econômicos ou certas atividades.”
151

 

A questão a ser enfrentada agora é se de fato estão presentes fundamentos 

constitucionais para legitimar a desoneração da tributação indireta da cadeia produtiva 

exportadora como limitações constitucionais ao poder de tributar. 

 

1.1.1 Fundamentos constitucionais para desoneração da tributação indireta na cadeia 

produtiva exportadora como limitação ao poder de tributar 

 

Ricardo Lobo Torres leciona que as imunidades, como limitações constitucionais ao 

poder de tributar, sempre estarão associadas à proteção de liberdades preexistentes.
152

 O 

autor sustenta que as imunidades tributárias previstas no art. 150 da Constituição 

consubstanciam princípios vinculados à liberdade individual
153

 no federalismo,
154

 

liberdade religiosa
155

 e às condições da liberdade ínsitas à cidadania fiscal.
156

 

Fernando Facury Scaff se filia à construção teórica de Ricardo Lobo Torres ao 

estabelecer, também, uma ponte entre direitos humanos e tributação. Apoiado em tal lição, 

assevera ser imune o que for uma expressão dos direitos de liberdade. Tudo que extrapolar 

esse escopo de exercício de liberdades não será mais do que uma desoneração levada a 

nível constitucional.
157

 

Além dessa perspectiva de fundamentação da imunidade ao exercício de dada 

liberdade, Luís Eduardo Schoueri introduz a concepção de que a fundamentação primeira 
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para as imunidades é a ausência de capacidade contributiva.
158

 Adverte o autor que 

“ausência de capacidade contributiva não se confunde com a ausência de riqueza.” 

Schoueri serve-se das lições de Ruy Barbosa Nogueira, que há muito lecionava que 

as imunidades previstas na Constituição “[...] são ‘situações’ ou ‘entidades’ que, por suas 

naturezas (ontológicas) e finalidades (teleológicas), são e estão constitucionalmente 

reconhecidas como sem nenhuma ‘capacidade econômica’ ou contributiva.”
159

 

Outra fundamentação para as imunidades, conforme Schoueri, é a busca pela 

constituição “de algum valor que lhe seja tão caro, a ponto de justificar o tratamento 

desigual”.
160

 

Ao tratar da desoneração das exportações, Schoueri leciona que não há de se cogitar 

ausência de capacidade contributiva, tampouco proteção de liberdade como fundamentos 

constitucionais. Para o autor, trata-se de uma exoneração técnica estabelecida a partir da 

opção pelo critério do destino na Constituição, considerando a necessidade de norma 

cogente, dado que a tributação sobre o consumo se encontra distribuída entre União, 

estados e municípios.
161

 

De outro lado, há doutrina que entende que o princípio do país do destino, além do 

aspecto da neutralidade no fluxo internacional de bens e serviços, também se presta a 

cumprir o princípio da capacidade contributiva. 

Ricardo Lobo Torres, a partir da perspectiva da justiça e da capacidade contributiva, 

chega a afirmar que a tributação deve ser outorgada para o país onde os bens são 

consumidos; sendo a imunidade das exportações necessária para a harmonização tributária, 

com vistas a evitar dupla tributação no fluxo internacional de mercadorias e serviços.
162

 

Douglas Yamashita, no mesmo sentido: “Ora, justamente porque restringe a 

tributação internacional de mercadorias e serviços exclusivamente ao país de destino, 

evitando, assim, a dupla tributação internacional dessas mercadorias e serviços. Uma vez, 

por tributos na exportação e, uma segunda vez, por tributos sobre a subsequente 
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importação, o princípio do país do destino realiza o princípio da capacidade 

contributiva”.
163

 

A investigação dos fundamentos constitucionais na desoneração da tributação 

indireta na cadeia exportadora, a estabelecer uma limitação ao poder de tributar, demanda 

investigação dos princípios que lhes são sobrejacentes, elemento determinante para a 

compreensão adequada das respectivas regras veiculadas na Constituição.
164

 

A desoneração tributária das exportações tem caráter sistemático de harmonização 

do sistema tributário na ordem interna e internacional
165

 e como princípio sobrejacente a 

neutralidade e seu consectário do princípio do país do destino a determinar a desoneração 

de toda a cadeia produtiva exportadora, de modo que não há correspondência alguma com 

o princípio da capacidade contributiva. 

A aferição da capacidade contributiva dar-se-ia pelo porventura presente poder de 

tributar do ente federativo, que então graduaria a imposição tributária de acordo com a 

capacidade econômica do exportador; ausente poder de tributar, não há de cogitar-se 

qualquer interface com o princípio da capacidade contributiva. 

Pode cogitar-se algum vínculo da desoneração das exportações com o princípio da 

igualdade, na medida em que ela tem entre seus consectários o princípio da neutralidade 

concorrencial.
166

 Este, por sua vez, tem por critério de aplicação na tributação do fluxo 

internacional de bens e serviços o princípio do país do destino. 

A tributação indireta sobre o valor agregado no Brasil recebeu forte influência da 

experiência europeia,
167

 sobretudo em função da incorporação da própria regra da não 

cumulatividade (Taxe sur la valeur ajoutée – TVA) da França, ainda nos tempos da 

Comunidade Europeia (Europpean Comunity – EC). 

No direito comunitário europeu, a desoneração da tributação indireta foi instituída 

originalmente na Segunda Diretiva, como instrumento de harmonização da tributação 
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sobre o valor agregado entre os países-membros da EC que autolimitaram suas soberanias 

tributárias ao aderir ao princípio do país do destino (destination principle – DP).
168

 

O modelo europeu de tributação sobre o valor agregado nas trocas internacionais
169

 

foi reproduzido por vários outros países, sobretudo nas economias em desenvolvimento, 

onde “as exportações para outros países ou Estados são isentas e o imposto é aplicado 

sobre a venda final.”
170

 

A Constituição de 1988 estabeleceu, ainda no título primeiro, alguns objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, dentre os quais vale destacar a “garantia 

do desenvolvimento nacional” e a redução das desigualdades sociais. 

O próprio título I da Constituição de 1988 também prevê os princípios que regem a 

Receita Federal do Brasil (RFB) em suas relações internacionais, sendo oportuno destacar 

“a igualdade entre os Estados” e a “cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade”. Ao final, prevê ainda a busca pela integração econômica.
171

 

Porventura o Brasil, na contramão do comércio internacional, inobservasse a 

tendência mundial de adoção do princípio do país do destino haveria sério 

comprometimento ao desenvolvimento nacional, com o agravamento das desigualdades 

sociais e regionais. Isso atentaria, inclusive, contra os objetivos fixados na Constituição. 

A liberdade do comércio exterior através do livre fluxo internacional de bens e 

serviços é alavanca para o crescimento econômico não só em função do valor da abertura 

dos mercados, mas, sobretudo, por permitir o alcance de outras liberdades econômicas, 

sociais e políticas a trazer bem-estar às pessoas. Amartya Sen cita, inclusive, Adam Smith
 

ao registrar que “a liberdade de troca e transação é ela própria uma parte essencial das 

liberdades básicas que as pessoas têm razão para valorizar.”
172

 

No Direito Econômico, Fábio Nusdeo há muito leciona que  
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o comércio internacional tem sido quase sempre um importante propulsor do 

desenvolvimento econômico, pois o baixo nível de renda e a consequente 

estreiteza dos mercados internos formam aquilo que foi designado como o ciclo 

vicioso da pobreza, cuja possibilidade de ruptura é representada precisamente 

pelos mercados externos.
173

 

 

Os princípios regentes da República Federativa do Brasil em suas relações 

internacionais são normas de eficácia imediata, que visam promover a integração do País 

ao mundo globalizado, vinculando-o, inclusive, na busca de integração econômica 

mediante melhoria das transações comerciais não só com os povos da América Latina.
174

 

Logo após a Segunda Guerra Mundial, justamente com vistas a integrar-se ao 

comércio internacional, o Brasil foi signatário do General Agreement Tariffs and Trade – 

GATT47, promovendo, em seguida, sua internalização.
175

 O GATT, com a conclusão da 

Rodada do Uruguai no ano de 1994, foi sucedido pela Organização Mundial do Comércio 

(OMC), em 1995. 

A Rodada do Uruguai compreende, além do acordo constitutivo da OMC, os 

acordos relativos à organização e à liberalização do comércio internacional,
176

 com 

destaque para o GATT94 e para o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

(ASMC), que enunciam o princípio do país do destino como critério de harmonização 

tributária entre os países-membros no comércio internacional. 

A doutrina há algum tempo já alerta para a relevância do direito do comércio 

internacional (WTO law) em matéria tributária,
177

 na medida em que representa autêntica 

limitação ao poder de tributar. Antônio Uckmar resume o escopo dos acordos GATT/OMC 

a três limitações impositivas: (i) à tributação discriminatória; (ii) à tributação protetiva; e 

(iii) aos subsídios fiscais.
178
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Ao momento em que a República Federativa do Brasil internalizou os acordos da 

OMC
179

 assumiu obrigações perante o sistema multilateral de comércio, comprometendo-

se, assim, a adotar os critérios de tributação enunciados, entre os quais o do princípio do 

país do destino, que representa não só uma limitação à tributação indireta das exportações, 

mas, também, à concessão de subsídios à exportação. 

Ainda que se entenda ter esse princípio, nos termos em que enunciado nos acordos 

da OMC, um caráter apenas autorizativo
180

 da desoneração da tributação indireta, alguma 

força normativa tanto GATT94 quanto ASMC hão de ter. A primeira que seguramente há é 

de norma com eficácia programática para os países-membros, que, ao editarem suas 

legislações tributárias, devem promover neutralidade no fluxo internacional de bens e 

serviços mediante a desoneração das exportações. 

Uma segunda eficácia da adesão do Brasil aos acordos da OMC é que o princípio 

do país do destino pode desempenhar uma função de auxílio na interpretação e aplicação 

das normas exonerativas das exportações. O STF, por voto da Min. Ellen Gracie, afastou o 

alcance da imunidade das “receitas decorrentes de exportação” à Contribuição Social sobre 

o Lucro Líquido (CSLL), com base na diferença semântica e conceitual entre “receita” e 

“lucro” para em obter dictum indicar que “a extensão da imunidade à CSLL desbordaria da 

simples desoneração das exportações em si para implicar, isto sim, a imunização do lucro 

da empresa exportadora, o que poderia acarretar violação ao ASMC.”
 181

 

Outra função que seguramente há, conforme já verificado no Brasil,
182

 é que o 

princípio do país do destino pode ser utilizado como parâmetro de controle de 

constitucionalidade a partir do tratamento conferido aos tratados internacionais pela 

Constituição e pelo Código Tributário Nacional (CTN), cujo art. 98 prevê que a legislação 

tributária superveniente observe os tratados internacionais. Isso, no entanto, não autoriza 
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afirmar a prevalência hierárquica dos tratados internacionais sobre a legislação tributária 

interna.
183

 

Os acordos multilaterais de comércio GATT/OMC, como normas de Direito 

Tributário Internacional, representam limitações ao poder de tributar não só da União, mas, 

também, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na medida em que a República 

Federativa do Brasil, no exercício da soberania,
184

 firmou e internalizou tais acordos, 

derrogando, assim, parcela da competência tributária de tais entes em prol da 

harmonização no comércio internacional. 

Hemes Marcelo Huck leciona com propriedade que o “Estado de uma Federação 

pode gozar de soberania fiscal e tributária, sem entretanto dispor de soberania política, 

privilégio do Estado federal, dotado de personalidade de direito internacional.”
185

 

Oportuno considerar, ainda, que porventura o Brasil, ao empreender desoneração 

tributária de dada cadeia produtiva exportadora em desacordo com o princípio do país do 

destino prescrito no ASMC, terá norma tributária inconstitucional na medida em que 

extravasou o “poder de isentar”. Além disso, terá subsídio à exportação proibido, 

sujeitando o país às sanções próprias do direito da OMC, conforme verificar-se-á no 

Capítulo 4. 

Poder-se-ia argumentar que os acordos da OMC, muito embora internalizados ao 

direito pátrio, tratam-se de meros acordos multilaterais de comércio. Logo, não poderiam 

representar limitações constitucionais ao poder de tributar quando considerado esse 

decorrente da própria soberania fiscal do país. 

Tal objeção não prospera na medida em que foi justamente no exercício de sua 

soberania fiscal
186

 com vistas à integração econômica que a República Federativa do Brasil 

firmou e internalizou tais acordos, que, desde o princípio, veiculavam regras de natureza 

tributária, por meio das quais todos os países-membros renunciaram a parcela de seus 

poderes de tributar em prol da neutralidade do fluxo internacional de bens e serviços. 

Em segundo, tem-se que as limitações constitucionais ao poder de tributar não se 

esgotam nas regras de imunidade previstas textualmente na Constituição de 1988, na medida 
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em que a própria Constituição, ao enunciá-las no caput do art. 150, ressalva a existência de 

outras fontes de limitações do poder de tributar,
187

 entre as quais seguramente as limitações 

fixadas em acordos internacionais com a finalidade de a assegurar a liberdade do comércio 

exterior.
188

 

Ricardo Lobo Torres, para quem antes as limitações constitucionais ao poder de 

tributar estavam vinculadas exclusivamente aos Direitos Humanos,
189

 já admite que a 

liberdade de comércio também é uma limitação constitucional do poder de tributar, 

devendo assegurar-se, assim, livre fluxo de bens na ordem interna e internacional.
190

 

Compreendidos os fundamentos para a admissão da desoneração da tributação 

indireta das exportações como uma limitação constitucional ao poder de tributar, a questão 

agora está em saber que categoria de limitação é: se princípio, imunidade ou algum aspecto 

sistêmico da tributação indireta, bem como o modo que se positiva no ordenamento 

jurídico brasileiro.
191

 

Antes, porém, oportuno é verificar alguns equívocos que há na investigação 

interdisciplinar da desoneração da tributação indireta nos Direitos Tributário, Financeiro e 

Econômico. 

 

1.1.2 Enciclopedismo jurídico dos “incentivos fiscais às exportações” 

 

Como toda pesquisa jurídica interdisciplinar,
192

 o percurso do caminho da 

interdisciplinaridade da desoneração da tributação indireta da cadeia exportadora é sinuoso. 

Os desafios se apresentam não só quando da interpretação e aplicação das normas 

exonerativas, mas, sobretudo, quando da positivação do princípio do país do destino 

através das diferentes categorias técnicas da tributação que estão a implicar diferentes 

repercussões nas ordens econômica e financeira. 
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Em primeiro, incorre-se o risco de empreender um tratamento superficial ao 

apresentar-se um rol de desonerações da tributação indireta na cadeia exportadora, todos 

como “incentivos fiscais à exportação”, independentemente da categoria técnica da 

tributação eleita pelo legislador. 

José Augusto de Castro elenca os seguintes “incentivos fiscais à exportação” na 

tributação indireta: (i) imunidade ao pagamento de IPI e do ICMS, (ii) suspensão do 

pagamento do IPI e do ICMS, (iii) manutenção dos créditos fiscais do IPI e do ICMS, (iv) 

isenção e suspensão de pagamento da Cofins, (v) isenção e suspensão de pagamento do 

PIS e (vi) manutenção dos créditos sociais do PIS e da Cofins.
 193

 

Carlos Eduardo Garcia Ashikaga, ao empreender análise da tributação na 

exportação de bens e serviços, vai além da abordagem das desonerações antes listadas para 

tratar acerca dos regimes especiais do Recap, Reintegra e Drawback, abordando, inclusive, 

os deveres instrumentais específicos nas operações de exportação.
194

 

Muito embora o autor enuncie minuciosamente cada uma das desonerações das 

exportações, peca pela superficialidade ao tratar indistintamente “imunidades”, “incentivos 

fiscais”, “benefícios fiscais” e “isenções fiscais” à exportação, sem estabelecer qualquer 

discrímen ou relação de pertinência. 

Fernando Facury Scaff, ao discorrer acerca do regime jurídico dos incentivos fiscais, 

leciona que “incentivos fiscais são espécies do gênero isenção, que tem por conteúdo 

primordial a referida função indutora, estimulando ou desestimulando comportamento do 

particular.” Acerca da imunidade, Scaff esclarece que tal norma atua “sobre a outorga de 

competência (e não sobre seu exercício, como fazem as isenções).”
195

 

Quem também se dedicou ao estudo do regime jurídico dos incentivos fiscais foi 

Marcos André Vinhas Catão, que, por sua vez, entende que a relação de gênero e espécie 

entre isenção e incentivo fiscal é eventual: “[...] até mesmo porque operam não só na vertente 

da receita, mas também na despesa, e nem sempre implicam na redução nominal da carga 

tributária.”
196
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Carlos Ashikaga incorre em equívoco grave quando considera o aproveitamento do 

direito de crédito decorrente da técnica da não cumulatividade um benefício fiscal, 

enquanto o aproveitamento de crédito pelo contribuinte na tributação sobre o valor 

agregado nada mais é do que garantia à neutralidade no fluxo de mercadorias e serviços. 

O enfrentamento de diferentes fenômenos da tributação ignorando os regimes 

jurídicos a que se encontram submetidos é típico do “enciclopedismo jurídico”, de pouco 

significado teórico para as diversas áreas do saber na medida em que ignoram as diferentes 

repercussões conforme a natureza jurídica das diferentes categorias técnicas de tributação. 

Há manuais, inclusive, que se aventuram a tratar dos “incentivos e implicações”, 

principiando pela definição de incentivo à exportação como “o conjunto de medidas que 

dispensam, compensam e reembolsam, quando se trata de exportação, os encargos que 

incidem nas operações de mercado interno”.
197

 

Ao partir de uma compreensão inadequada do fenômeno econômico e jurídico do 

incentivo fiscal, Ashikaga constrói definição equivocada e alcança, inevitavelmente, conclusões 

igualmente equivocadas acerca das repercussões das desonerações tributárias nas exportações. 

Em primeiro, restituições ou reduções – como consectários da regra da não 

cumulatividade típica da tributação sobre o valor agregado – em nada consubstanciam 

incentivos fiscais, quanto menos subsídios fiscais proibidos sob a ótica da OMC,
198

 

portanto, jamais poderiam ser tratados como equivalentes às regras de isenção que 

veiculam dispensas legais de tributo, considerando que suas implicações nas ordens 

financeira e econômica são absolutamente diversas. 

Despretensiosamente, ao classificar as desonerações das exportações como incentivos 

fiscais ou financeiros, há autores que ingressam na interdisciplinaridade do Direito Tributário, 

realizando uma miscelânea de conceitos e institutos próprios dos Direitos Econômico e 

Financeiro. 

Fernando Facury Scaff esclarece que os incentivos fiscais são aqueles veiculados 

através de isenções, incidindo sobre a receita pública, enquanto os incentivos financeiros 

“são outorgados pelo Estado aos particulares em forma de prestações positivas, seja 

facilitando o crédito ou até mesmo em mecanismos de ‘devolução de tributos’ recolhidos; 

atuam, pois, sobre a despesa pública.”
199
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Conveniente esclarecer, ad cautelam, que ao discernir incentivos fiscais e 

financeiros Fernando Facury Scaff não cataloga todos esses mecanismos como incentivos 

financeiros, na medida em que haverá situações em que a “devolução de tributos” não terá 

caráter indutor algum, tratando-se de mera recomposição do ônus tributário incorrido pelo 

contribuinte ao longo de dada cadeia produtiva. 

Outro risco ao tratar das imunidades tributárias sob um enfoque interdisciplinar é o 

predomínio de conceitos e fenômenos econômicos, a exemplo da repercussão econômica 

do ônus tributário, o que culminaria no “imperialismo econômico”. 

 

1.1.3 Imperialismo econômico dos “incentivos aos exportadores” 

 

O critério da repercussão econômica do ônus tributário foi originalmente concebido 

como elemento de diferenciação da tributação direta e indireta pela fisiocracia francesa.
200

 

Muito embora inicialmente criticado, dado centrar-se no referencial “terra”, foi 

procedimentalmente adotado, em seguida, pelos liberais Adam Smith
201

 e John Stuart Mill, 

com a “tese da repercussão”.
202

 

No Brasil, o critério da repercussão da incidência econômica teve grande 

aceitação,
203

 embora severamente criticado
204

. A partir da repercussão econômica os 

tributos são classificados em diretos e indiretos, sendo estes “os tributos cuja incidência 

jurídica recaísse sobre uma pessoa (chamado o contribuinte de jure), mas sua incidência 

econômica fosse transferida para uma terceira pessoa (o contribuinte de facto).”
205

 De 

outro lado, os tributos diretos são aqueles nos quais há perfeita identidade entre incidência 

jurídica e econômica, não havendo, assim, repercussão do ônus econômico do tributo. 

Para Geraldo Ataliba, trata-se de classificação sem qualquer aspecto jurídico e que, 

mesmo na seara econômica, apresenta inconsistências graves, podendo “[...] acontecer de um 

imposto qualificável como direto, numa dada conjuntura econômica, se transformar em 
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indireto e vice-versa, sem que em nada se altere a lei e sem que se modifique o sistema 

jurídico.”
206

 

José Eduardo Soares de Melo é peremptório em afirmar que tal classificação não 

possui qualquer fundamento jurídico na medida em que o tributo é sempre devido pelo 

contribuinte, dado que inexiste relação jurídica tributária do Estado com terceiro.
207

 

Apesar de todas as procedentes críticas ao critério econômico de classificação
208

 da 

tributação direta (renda e patrimônio) e indireta (consumo), tem-se que no comércio 

internacional tal classificação é operante na medida em que enraizada no sistema 

multilateral de comércio desde o acordo GATT/1947. 

O Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (ASMC) incorpora a 

classificação de tributos direitos e indiretos
209

 de modo mais amplo ao contemplar, 

inclusive, incidências sobre a receita/faturamento. Isso confere segurança para classificar 

as contribuições PIS/Cofins como tributos indiretos, apesar de toda a celeuma no Direito 

Tributário brasileiro.
210

 

A nota de rodapé 58, do ASMC, subclassifica na categoria dos indiretos os tributos 

cumulativos como sendo aqueles “que se aplicam em etapas sucessivas, sem que existam 

mecanismos que permitam descontar posteriormente o imposto, caso os bens ou serviços 

sujeitos a impostos utilizados numa etapa da produção sejam utilizados em etapas posterior 

da mesma cadeia”.
211

 

Também estão previstos como indiretos aqueles incidentes em etapas anteriores, 

“[...] aqueles tributos aplicados sobre bens ou serviços usados direta ou indiretamente na 

manufatura de um produto”, denominados pela Organização de Cooperação de 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e pelo Relatório sobre Ajustes Fiscais de Fronteira 

(GATT) como tributos ocultos (taxes occultes)
212

. 
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A classificação dos tributos indiretos, admitida no sistema multilateral de comércio, 

tem vínculo imediato com o objeto da pesquisa considerando que tanto o GATT,
213

 quanto 

o ASMC
214

 assim a estabelecem, justamente ao ressalvar o ressarcimento de resíduos 

tributários como subsídios à exportação com fundamento no princípio do país do destino. 

Tal compreensão não autoriza pretender a desoneração das exportações de toda e 

qualquer incidência tributária ao longo da cadeia exportadora, sobretudo quando observado 

que o poder de tributar atribuído pela Constituição observa algumas bases econômicas 

predeterminadas, servindo-se de institutos com conceitos jurídicos próprios. 

A desoneração tributária da cadeia produtiva exportadora, fundamentada na 

aplicação do princípio do país do destino, contempla exclusivamente a tributação indireta 

do processo produtivo. Isso não ilide, portanto, o exercício do poder de tributar o próprio 

lucro decorrente das operações de exportação, ainda que tal ônus econômico seja 

transferido a seu custo, configurando, então, o fenômeno econômico de “exportação de 

tributos”. 

Por ocasião da introdução, na Constituição, de dispositivo a prever a imunidade das 

contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, os exportadores foram 

ávidos em pretender sua aplicação, inclusive, à Contribuição Social sobre Lucro Líquido 

(CSLL). 

As teses sustentadas pelos exportadores partiam de interpretação finalística do 

dispositivo, olvidando-se de seu fundamento, princípio do país do destino que tem 

aplicação exclusiva na tributação sobre o consumo. O risco de empreender uma 

interpretação exclusivamente teleológica é justamente o de ignorar o fundamento que 

justifica a instituição daquela vedação ao poder de tributar, qual seja, o princípio do país 

do destino. 

Outro risco imanente à interpretação finalística da norma exonerativa é adotar a 

lógica de que “os fins justificam os meios”, ignorando que a norma imunitória não permite 

alcançar aplicação pretendida pelo intérprete, ainda que presente ônus econômico do 

tributo, na medida em que o fundamento de validade da imunidade, o princípio do país do 

destino, é inaplicável às contribuições em questão. 
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Na relação entre Economia e Direito
215

 incorre-se o risco constante do 

“imperialismo” do econômico sobre o direito. Paulo Caliendo fala no risco da “corrupção” 

do sistema quando há  

 

a imposição do código binário de um subsistema em outro subsistema, de tal 

forma que o próprio resultado final seja afetado. Assim, por exemplo, se 

houvesse prevalência da Economia sobre o jurídico o sentido de tributação 

poderia corresponder a ditames econômicos e o próprio direito seria incapaz de 

ter uma leitura própria do fenômeno e assim a necessária identidade interna 

construída por diferenciação seria ferida de morte.
216

 

 

A partir da lição transcrita tem-se que a tributação não pode ser compreendida 

exclusivamente como um fenômeno econômico dado tratar-se, sobretudo, de um fenômeno 

jurídico que surge a partir de uma relação jurídica com objeto definido. 

A relação do Direito com a Economia deve ser dotada de coerência intersistemática, 

de modo que preservada a integridade de cada um dos sistemas evitando-se, assim, uma 

“corrupção” do sistema. 

Nessa perspectiva, tem-se que o Direito Tributário não se encontra subordinado ao efeito 

econômico do tributo, o que não implica no desprezo da tributação como um fenômeno 

econômico. 

A ameaça do imperialismo econômico jamais pode afetar a integridade do direito, 

sob o risco de instalar-se uma corrupção sistêmica na ordem interna e internacional, 

considerando que no atual cenário de ordem jurídica global há influência recíproca
217

 do 

sistema tributário nacional no sistema multilateral do comércio. Este, por sua vez, também 

estabelece rígidas regras acerca da desoneração das exportações. 

O Supremo Tribunal Federal (STF)
218

 já serviu-se de regras do sistema multilateral 

de comércio na interpretação da regra de imunidade das contribuições sociais nas 

exportações. Ainda que tais regras tenham sido suscitadas apenas em obter dictum, o 

julgado bem reporta a conscientização da corte aos compromissos assumidos pela 

República Federativa do Brasil no âmbito do sistema multilateral do comércio. 
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O caso julgado pelo STF bem discerne a interface do sistema tributário nacional 

com o sistema multilateral do comércio, afastando a pretensão do contribuinte do 

imperialismo econômico sobre o direito ante o efeito econômico da incidência da CSLL, 

ignorando que o princípio do país do destino não contempla tributação sobre a renda. 

A pretensão do contribuinte consistia em empreender interpretação extensiva com 

vistas a conferir alcance da imunidade do art. 149, § 2º
219

 a para CSLL, sob o argumento 

de que o lucro seria espécie de receita, de modo que admitir sua incidência seria atentar 

contra o propósito da norma constitucional, que é justamente o de evitar a “exportação de 

tributos”. 

Inicialmente, o STF sinalizou em juízo provisório pelo acolhimento da tese do 

contribuinte,
220

 que encontrava fundamento em respeitável doutrina.
221

 Isso gerou grande 

expectativa aos exportadores.
222

 No entanto, não foi a pretensão do contribuinte que 

prevaleceu no julgamento de mérito sob a sistemática de repercussão geral. 

As imunidades – como normas que são de (in)competência tributária – devem, por 

simetria, observar os conceitos jurídicos de direito privado, portanto, quando a 

Constituição se refere às “receitas decorrentes das exportações”, não é lícito ao intérprete 

pretender aplicá-la também ao “lucro”, dado que o princípio do país do destino tem 

aplicação exclusiva à tributação sobre o consumo. 

Em Recurso Extraordinário (RE) julgado perante o STF, na sistemática de 

repercussão geral,
223

 sustentava o contribuinte que as normas constitucionais veiculadoras 

de imunidades devem ser interpretadas de modo amplo, inaplicando-se interpretação literal 

(art. 111, II, CTN) às imunidades, sendo dever do intérprete considerar a “mens legistor”. 

De acordo com as razões lançadas pelo contribuinte recorrente, a vontade do 

constituinte derivado (EC n. 33/2001) foi promover ampla desoneração das exportações, o 
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que estaria a contemplar também a CSLL. Sustentava o contribuinte que o lucro integra a 

receita, sendo dela espécie, portanto, através de uma interpretação dita sistemática, a 

imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, contemplaria a CSLL, dado também tratar-se de uma 

contribuição social. 

No âmbito das discussões doutrinárias
224

 suscitadas pelo julgamento houve quem, 

inclusive, sustentasse que a CSLL estaria contemplada pela imunidade em função do 

princípio do país do destino. Contudo, essa assertiva está equivocada, dado que tal princípio 

do Direito Tributário Internacional consubstancia faceta da territorialidade
225

 aplicada 

exclusivamente à tributação sobre o consumo, inaplicável, logo, sobre a tributação sobre a 

renda (CSLL). 

Igor Mauler Santiago, ao lado de autorizada doutrina do Direito Internacional,
226

 há 

muito já alertava para o risco de que o país se encontrava sujeito à OMC se porventura 

firmado o entendimento de que a imunidade das exportações contemplasse também a 

CSLL: 

 

Limiting ourselves to the last, it is certain that the immunity removes the PIS 

(Contribuição para o Plano de Integração Social) and the COFINS (Contribuição 

para o Financiamento da Seguridade Social), contributions for the funding of 

social security that are calculated on gross revenues, and now the Supremo 

Tribunal Federal seems to be moving towards an interpretation that also excludes 

the social contribution on net income, on the part where the profit is formed by 

export revenues. 
As it cannot be said in either case that it is a question of indirect taxes on 

consumption, whose exemption and restitution in exports are accepted by the 

World Trade Organization (WTO), and as in both cases the benefit depends 

directly on the performance of the exporter, it seems certain that it fi ts into the 

concept of the Organization’s prohibited subsidies, and may be questioned by 

other countries. If nevertheless maintained, it may provide opportunity for the 

imposition of countermeasures on the part of the countries disadvantaged. Being 

an active claimant in the ambit of the WTO (involved in more than 10% of the 

litigation, in spite of accounting for merely 1% of international trade), Brazil 

certainly exposes itself to redoubled supervision from other countries.
227
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Em contrarrazão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) sustentou a 

autonomia dos conceitos de receita, faturamento e lucro conforme precedentes do próprio 

STF,
228

 aduzindo, ainda, que a EC n. 20/1998 reconheceu a autonomia conceitual e 

normativa da “receita”, do “faturamento”
229

 e do “lucro”. Isso foi chancelado pela EC n. 

33/2001 quando se refere, exclusivamente, a “receitas decorrentes de exportação.”
230

 

Em estribo à argumentação trazida aos autos, colaciona-se voto da Ministra Ellen 

Gracie, que bem elucida como o Direito Constitucional Tributário submete-se à 

observância de obrigações assumidas pela República Federativa do Brasil, perante o 

sistema multilateral de comércio: 

 

“Por derradeiro, vale destacar que a extensão da imunidade à CSLL.” 

Desbordaria da simples desoneração das exportações em si para implicar, isto 

sim, a imunização do lucro da empresa exportadora, o que poderia acarretar 

violação ao Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias, que compõe o 

Anexo I do Acordo 2 Constitutivo da OMC e implementa o Acordo Geral sobre 

Tarifas Aduaneiras e Comércio 1994 (GATT). De fato, o art. 3º do Agreement on 

Subsidies and Countervalling Measures proíbe subsídios vinculados ao 

desempenho exportador, entre os quais a isenção de impostos diretos ou 

“impostos sociais” pagos por empresas industriais e comerciais, constante da 

alínea e do seu Anexo I, sendo certo, ainda, que, da nota final 56, consta 

esclarecimento de que o termo “impostos direto” significa impostos sobre 

salários, lucros, rendas entre outros exemplos que se refere. 
 

Ainda na análise do voto proferido pela Min. Ellen Gracie, constata-se 

explicitamente a eficácia direta do ASMC na limitação da abrangência pretendida pelo 

contribuinte ao sentenciar que “Não é razoável, na interpretação da EC n. 33/01, entender 

que tenha pretendido efeito violador de acordos internacionais firmados no âmbito da 

OMC.” 

A Fazenda Nacional, em sustentação oral, reiterou que o próprio STF expôs 

claramente que o conceito de renda/lucro, para efeitos tributários, é eminentemente 

legal,
231

 de modo que improcedentes os argumentos do contribuinte de que 

economicamente o lucro, base de cálculo da CSLL, seria espécie de receita, de forma que 
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tributar o lucro implicaria oneração da receita do contribuinte, o que contrasta com o 

próprio conceito legal de lucro. 

Em apertada votação, o STF afastou a abrangência da imunidade à CSLL em 

acórdão que restou assim ementado: 

 

IMUNIDADE – CAPACIDADE ATIVA TRIBUTÁRIA. A imunidade encerra 

exceção constitucional à capacidade ativa tributária, cabendo interpretar os 

preceitos regedores de forma estrita. IMUNIDADE – EXPORTAÇÃO – 

RECEITA – LUCRO. A imunidade prevista no inciso I do § 2º do artigo 149 da 

Carta Federal não alcança o lucro das empresas exportadoras. LUCRO – 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – EMPRESAS 

EXPORTADORAS. Incide no lucro das empresas exportadoras a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido. 

 

Regina Helena Costa entende que o STF operou em equívoco, dado que entende 

que as “receitas decorrentes de exportação” contemplam, também, as bases de cálculo do 

faturamento e do lucro; o que afastaria a incidência da CSLL.
232

 

Na doutrina, Eric Moraes de Castro e Silva adverte que o sistema multilateral do 

comércio admite a desoneração das exportações apenas de tributos indiretos, sendo vedada 

expressamente as exonerações de tributos diretos nas exportações, na medida em que 

configuram subsídios proibidos.
233

 

Por ventura reinante a tributação como fenômeno econômico a admitir que todo 

encargo tributário decorrente da exportação fosse contemplado pela imunidade ter-se-ia 

equivocada aplicação do princípio do país do destino e, por conseguinte, uma corrupção do 

sistema jurídico, razão pela qual o lucro não compõe o conceito de “receita”, sob o risco de 

a Economia reinar sobre o Direito. 

A preservação do sistema jurídico da ameaça do imperialismo econômico demanda, 

também, cautela e precisão técnica do legislador na edição de norma jurídica exonerativa 

que contemple institutos jurídico-tributários, que são veículos de aplicação desse princípio. 
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1.2 A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora entre as 

categorias técnicas da tributação: imunidade, não incidência e isenção 

 

Ao longo da história brasileira de apoio às exportações o legislador serviu-se de 

diferentes categorias técnicas, com vistas a promover a desoneração das exportações: 

imunidade, não incidência e isenção, sendo, portanto, fundamental a compreensão de cada 

um desses fenômenos. 

A desoneração da tributação indireta nas exportações foi introduzida pela primeira 

vez na Constituição de 1967 para o antigo ICM, no entanto, Ricardo Lobo Torres é 

peremptório em afirmar que somente pode considerá-la como imunidade com a Reforma 

Tributária da EC 42/2003.
234

 Para Ives Gandra da Silva Martins
235

 e Ruy Barbosa Nogueira, 

no entanto, trata-se de autêntica imunidade desde o princípio.
236

 

A discussão entre as diferentes categorias técnicas da tributação não é de hoje. Ruy 

Barbosa Nogueira há muito estabelecera sólido critério de discrímen entre cada uma das 

categorias,
237

 enquanto parcela da doutrina atual chega a considerá-la de pouca relevância: 

“[...] para o contribuinte pouco importa o veículo normativo ou o nome do instituto 

exonerativo, se imunidade, não-incidência, isenção, redução de base de cálculo, redução de 

alíquota, alíquota-zero etc.”
238

 

A indiferente postura em face das diferentes categorias técnicas da tributação é de 

todo desarrazoada, na medida em que é justamente ao contribuinte que muito importa, 

dado que repercute diretamente no ônus tributário que incorrerá em função da legitimidade 

ou não do creditamento, conforme a natureza da exoneração, como ora em discussão pelo 

STF em relação ao IPI.
239

 

Ruy Barbosa Nogueira leciona com propriedade que incumbe à doutrina a 

categorização de institutos que venham a orientar a interpretação das normas.
240

 Isso se 
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aplica in totum à questão ora em análise, conforme se verificará quando da análise da 

exoneração tributária dos serviços. 

Discussão muito atual ante a orientação conferida por último pela Municipalidade 

de São Paulo
241

 é quanto à desoneração dos serviços prestados ao exterior. Disposta 

inicialmente na Constituição
242

 com remissão à Lei Complementar,
243

 uma questão que 

sempre vem à baila é se tal desoneração deve ser categorizada como imunidade ou isenção, 

o que implicará em sensíveis efeitos quando da interpretação do “resultado” do serviço a 

partir do vetor interpretativo do princípio do país do destino. 

Didaticamente, leciona-se como critério de discriminação das regras exonerativas 

que a imunidade é uma “não incidência qualificada”, decorrente de vedação ao poder de 

tributar realizada pela Constituição Federal, enquanto as isenções são dispensas legais do 

pagamento do tributo veiculadas em lei complementar ou lei ordinária.
244

 

A desoneração da prestação de serviços ao exterior evidencia que o critério 

topográfico não é mais suficiente para estabelecer um discrímen simplista de que as regras de 

imunidade estão na Constituição; as isenções, por sua vez, se encontram na legislação 

infraconstitucional. 

O discernimento das diferentes categorias técnicas de tributação demanda, portanto, 

exame além do critério topográfico, na medida em que seu discrímen tem repercussão na 

aplicação das normas exonerativas com efeitos econômicos diretos no ônus tributário em 

que o exportador pode vir a incorrer. 

Desse modo, essencial perquirir se estamos diante de uma imunidade ou de uma 

isenção, analisando, antes, a própria questão da incidência e da não incidência.
245

 A 

pesquisa não cessa na distinção de tais categorias técnicas de tributação, na medida em que 
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a legislação tributária brasileira serve-se de outras diferentes técnicas na realização do 

princípio do país do destino, a exemplo do diferimento
246

 e da alíquota zero no Recap. 

Ruy Barbosa Nogueira, ao lado de Aliomar Baleeiro e de José Souto Maior Borges, 

foram aqueles que melhor dissecaram as diferentes categorias técnicas da tributação. O 

primeiro deles lecionava, em relação às imunidades: “[...] dada a natureza e finalidade 

desses fatos ou relações fáticas eles são valorados pelo legislador constituinte em tal grau 

que sobre eles fica vedada ou proibida, não apenas a cobrança ou exigência, mas a própria 

instituição do imposto.
247

 Quanto às isenções tributárias, entendia que a isenção é um 

acessório decorrente do próprio poder de tributar que pressupõe a incidência tributária. 

Aliomar Baleeiro, reverenciado por Ruy Barbosa Nogueira como o Mestre das 

limitações constitucionais ao poder de tributar, ressaltava a diferença fulcral entre a 

simples vedação de “cobrar imposto”, que ocorre nas isenções, e a proibição mor de 

“instituir imposto”, que se dá no caso das imunidades.
248

 

José Souto Maior Borges, por sua vez, tinha para si que a isenção corresponde a 

uma hipótese de desobrigação tributária na medida em que a regra isentiva impede seu 

surgimento, lecionando que a imunidade “pré-exclui” a criação de regras jurídicas de 

tributação, enquanto a isenção “[...] subtrai, retira para fora, do campo de incidência da 

tributação a pessoa ou o bem isento.”
249

 

Em que pese a diferença doutrinária entre tais ícones do Direito Tributário acerca 

da fenomenologia da isenção, tem-se consenso de que a diferença vigente entre isenção e 

imunidade não é apenas topográfica. 

 

1.2.1 A desoneração da tributação indireta na cadeia exportadora enquanto 

imunidade: dimensão normativa, classificação e alcance 

 

A Constituição Americana, ao prever em seu texto a desoneração de todas as 

exportações de qualquer das unidades federadas dos Estados Unidos,
250

 veicula autêntica 
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imunidade tributária: “Exports are also granted immunity by the Constitution from all imposts 

and duties.”
251

 

Ricardo Lobo Torres elenca diversos outros dispositivos da Constituição 

Americana
252

 que regulam a imunidade das exportações para, ao final, concluir que ela 

“tem sido apontada como fator de progresso e desenvolvimento da economia americana, 

devendo a interpretação lá adotada influenciar a compreensão do tema no Brasil.”
253

 

Entre os países em desenvolvimento merece destaque a Índia, não só pela opção 

legislativa de conferir status constitucional à desoneração da tributação indireta das 

exportações, mas, sobretudo, pelo fato de ser um dos únicos países, ao lado apenas do Brasil, 

em que há imposto sobre o valor agregado sob a competência tributária dos entes 

federados.
254

 

Paulo de Barros Carvalho, após severas críticas ao conceito de imunidade, a tem 

como “classe finita e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no texto da 

Constituição Federal, e que estabelecem, de modo expresso, a incompetência das pessoas 

políticas de direito constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos que 

alcancem situações específicas e suficientemente caracterizadas.”
255

 

Regina Helena Costa define imunidade como “exoneração, fixada 

constitucionalmente, traduzida em norma expressa impeditiva da atribuição de 

competência tributária ou extraível, necessariamente, de um ou mais princípios 

constitucionais [...]”.
256

 

Fernando Facury Scaff, embora considere válido o conceito expresso, foge da 

orientação positivista para entender as imunidades como recortes simultâneos à outorga do 

poder de tributar
257

 em função de relevantes razões associadas à ideia de liberdade 

decorrentes da vinculação da tributação com os direitos humanos.
258
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Ricardo Lobo Torres leciona com propriedade que “está inteiramente superada, no 

constitucionalismo contemporâneo, salvo no Brasil, a orientação positivista segundo a qual 

a imunidade seria proibição imanente à própria Constituição ou autolimitação do poder 

tributário”.
259

 Para o autor, “a validade e a eficácia da imunidade não dependem de sua 

proclamação do texto constitucional”.
260

 

Na doutrina brasileira quem mais se dedicou ao estudo das imunidades tributárias 

foi certamente Aliomar Baleeiro, com grande contribuição, inclusive, à jurisprudência do 

STF,
261

 especialmente quando aplicadas a tributos indiretos.
262

 

De acordo com Aliomar Baleeiro, as limitações constitucionais ao poder de tributar 

têm como conteúdo as imunidades, os princípios constitucionais tributários e alguns 

aspectos sistêmicos dos tributos.
263

 Ainda em 1967, Aliomar Baleeiro, ao denunciar a 

hostilidade dos Estados-membros em desonerar o ICM nas exportações, já pregava tratar-

se de autêntica imunidade tributária.
264

 

Para Ricardo Lobo Torres, além do conteúdo indicado por Baleeiro, as limitações 

constitucionais ao poder de tributar contemplam, também, os mecanismos de partilha de 

competência, de sistematização de impostos e de fixação de base de cálculo.
265

 

Considerando que as limitações ao poder de tributar são, assim, estabelecidas a 

partir de um recorte de competência tributária, pode-se afirmar que o poder de tributar é 

resultado da análise combinada de duas categorias de normas jurídicas:
266

 as atributivas de 

poderes de tributar os entes federativos e as subtrativas de poder; decorrentes das 

limitações constitucionais ao poder de tributar, com destaque para as imunidades 

tributárias. 

Desde a Constituição de 1967, quando pela primeira vez veiculada a desoneração 

de ICM nas exportações, considerável parte da doutrina nacional, capitaneada pelo 
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Professor Ruy Barbosa Nogueira,
267

 considera a desoneração das exportações como 

imunidade tributária. A partir da topografia constitucional conferida e de respeitável 

doutrina produzida sobre o assunto,
268

 o próprio STF admitiu tratar-se de imunidade 

tributária.
269

 

Ricardo Lobo Torres adverte, no entanto, que a não incidência constitucional 

“apenas se transformou em vera imunidade tributária quando ganhou o status de 

instrumento de proteção dos direitos da liberdade, o que aconteceu com a EC 42/03.”
270

 

Considerar a desoneração das exportações imunidade tributária traz algumas 

importantes repercussões na relação jurídica tributária, que demandam enfrentamento no 

presente trabalho. Antes, porém, deve-se compreender a dimensão normativa das 

imunidades. Ricardo Lobo Torres propõe interessante questão para desvendar a natureza 

normativa destas: “A imunidade tributária é princípio jurídico ou regra?”.
271

 

Após indicar a distinção entre princípios e regras a partir das lições de Ronald 

Dworkin
272

, Ricardo Lobo Torres adota a compreensão de que a diferença entre regras e 

princípios não é radical, e sim circunstancial, de modo que uma mesma norma pode operar 

em um mesmo sistema ora como princípio ora como regra, e, “a depender das circunstâncias 

da sua aplicação ou do grau de sua positivação”, a imunidade tributária pode ser princípio ou 

regra.
273

 

Humberto Ávila, muito embora também se filie ao entendimento de que a distinção 

entre tais normas também seja circunstancial, explica que “as imunidades possuem a 

dimensão normativa de regra, na medida em que descrevem o comportamento a ser 

adotado pelo Poder Legislativo, delimitando o conteúdo das normas que este não poderá 

editar”.
274
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A partir desses referenciais teóricos, o presente trabalho adota a premissa de que a 

desoneração tributária das exportações consiste em regra de imunidade tributária que tem 

como princípio constitucional sobrejacente a neutralidade econômica dos tributos
275

 no 

fluxo internacional de bens e serviços, que melhor se realiza em mercados não integrados 

através do (sub)princípio do país do destino. 

O princípio do país do destino é a norma que determina a desoneração da tributação 

indireta na cadeia exportadora que, por opção do constituinte derivado (ECs n. 3/1993, 

33/2001, 37/2002 e 42/2003), é instrumentalizado através de regras de imunidade tributária. 

Do até aqui exposto já é possível concluir que, a partir do “valor” liberdade de 

comércio exterior,
276

 a desoneração da tributação indireta nas exportações têm a seguinte 

dimensão normativa: o “princípio” constitucional da neutralidade tributária aplica-se por 

meio de “regras” de imunidades que suprimem a competência tributária dos entes com 

fundamento no (sub)princípio do país do destino, que melhor propicia, assim, livre fluxo 

internacional de bens e serviços em mercados não integrados. 

Ainda quanto à dimensão normativa das imunidades, Ricardo Lobo Torres as 

categoriza como cláusulas pétreas na medida em que “exornam os direitos fundamentais e 

se estes, a teor do que se contém no art. 60, § 4º, IV, da CF, não podem ser objeto de 

emenda constitucional, segue-se necessariamente que também as imunidades forram-se às 

modificações via emenda.”
277

 Há quem sustente, inclusive, que as imunidades às 

exportações seriam cláusulas pétreas na medida em que eventual supressão de tal garantia 

exonerativa implicaria ofensa a direito fundamental.
278

 

Para Heleno Taveira Tôrres, as desonerações das exportações tratam-se de 

imunidades impróprias, que “não passam de uma simples limitação material, a ser 

apreciada nos limites técnicos de cada domínio de aplicação (ICMS, PIS/Cofins etc.) não 

protegidas contra eventuais mudanças na Constituição, podendo vir a ser modificadas ou 

suprimidas a qualquer tempo.”
279
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Gustavo da Gama Vidal de Oliveira, a partir do tratamento constitucional da 

imunidade tributária das exportações e de sua vinculação ao direito ao desenvolvimento, com 

destaque para os artigos 3º e 170, sustenta com convicção tratar-se de uma cláusula pétrea. 

Vejamos: 

 

Pensamos que a conjugação desses dispositivos constitucionais com os dados da 

realidade do Comércio Internacional permite o reconhecimento das seguintes 

conclusões que consagram a imunidade das exportações como cláusula pétrea: o 

fomento às exportações constitui uma das formas mais usadas para possibilitar o 

desenvolvimento nacional, de modo que auxilia diretamente o alcance do 

objetivo do pleno emprego. Como o princípio do país do destino é utilizado por 

praticamente todos os países que competem no mercado internacional, o Brasil, 

para se tornar “igual” aos demais Estados nesse campo, não pode deixar de 

adotar tal princípio. 
A ligação de tal imunidade com os direitos fundamentais tocados pelo arbítrio da 

imutabilidade (art. 60, § 4º, IV) não se torna difícil de evidenciar se constatarmos 

que o conceito contemporâneo de liberdade vai muito além de sua dimensão 

como mera proteção a agressões estatais. O dever de proteção da liberdade 

impõe também ao Estado que não embarace o desenvolvimento das diversas 

potencialidades que as pessoas podem desenvolver, incluindo o que Amasema 

sem qualificou como facilidades econômicas.
280

 

 

Muito embora admita tratar-se, com segurança, de uma imunidade tributária, a 

partir do sólido referencial de Ricardo Lobo Torres, dado que vinculada à liberdade no 

comércio internacional, a transposição dessa imunidade como uma cláusula pétrea não se 

realiza de modo simples e automático. 

A questão a ser desvendada é se a supressão da imunidade das exportações constitui 

ofensa a direito e garantia individual, conforme trecho transcrito de Gustavo Vidal de 

Oliveira, que parte de premissas de Ricardo Lobo Torres ao vincular tal imunidade à 

liberdade econômica no âmbito do comércio internacional.
281

 

Muito embora as respeitáveis lições de Luís Eduardo Schoueri, que considera as 

desonerações das exportações como uma imunidade técnica,
282

 e, logo, desvinculada aos 

direitos fundamentais, tenho para mim que assiste razão a Ricardo Lobo Torres ao vincular 

tais desonerações à liberdade econômica no comércio internacional, sobretudo, a partir da 

perspectiva do direito ao desenvolvimento em suas diferentes manifestações, muito além 

do crescimento econômico: desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, etc. 
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A integração do País ao comércio internacional, propiciada pela redução de 

barreiras tributárias, a exemplo da harmonização mediante adoção do princípio do país do 

destino, permite com que a economia nacional alcance um padrão tecnológico próprio de 

países desenvolvidos, o que termina por influenciar o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia (C&T) no Brasil. Nesse sentido, sustenta Brazuna que a imunidade das 

exportações opera “como medida de estímulo ao desenvolvimento nacional (art. 3º, II) e de 

incentivo à atividade econômica (art. 174).”
283

 

Carla Rister confirma tal perspectiva de desenvolvimento quando pondera que a 

integração do comércio internacional permite alcançar um sistema econômico 

desenvolvido, no qual os agentes econômicos aliados aos governos passam a ter “domínio 

da reprodução da força de trabalho, da centralização do excedente de produção, do 

mercado e a capacidade de competir no mercador mundial, dos recursos naturais, enfim, da 

tecnologia.”
284

 

Portanto, dúvida não há de que as desonerações das exportações vinculam-se 

diretamente a direitos fundamentais que são garantidos pelas imunidades tributárias. Tal 

premissa, no entanto, não conduz automaticamente à conclusão de que se tratam de 

cláusulas pétreas na medida em que se vinculam muito mais a direitos sociais e 

econômicos (direito ao desenvolvimento) do que a direitos individuais dos contribuintes 

exportadores. 

Ademais, ainda que o poder de tributar possa representar a vulneração de alguma 

liberdade (the power to tax involves the powers to destroy), tem-se que a ausência do poder 

de tributar jamais pode ser sacralizada como cláusula pétrea, sob o risco de estar-se a 

eternizar algumas desonerações injustificadas enquanto o valor fundante da imunidade há 

muito deixara de existir. 

Em uma perspectiva geral das imunidades, acredita-se que, apesar do vínculo destas 

com os direitos fundamentais, não devem ser consideradas automaticamente cláusulas 

pétreas: ausente o pressuposto fático que justificara sua criação não mais se justifica sua 

manutenção, portanto, deve ser passível de supressão mediante proposta de emenda 

constitucional. 

A partir dessa perspectiva de que as imunidades consubstanciam cláusulas pétreas 

tão somente quando ainda fundamentais para o exercício de algum direito individual, tem-
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se que as imunidades das exportações não consubstanciam cláusula pétrea. Tal conclusão, 

no entanto, não implica em admitir que as desonerações tributárias das exportações sejam 

livremente revogadas dado que há princípios constitucionais tributários que resguardam os 

contribuintes, com destaque para aqueles vinculados à segurança jurídica, conforme será 

objeto de análise no Capítulo 4. 

Ainda no estudo do tema das imunidades tributárias, além da compreensão de sua 

dimensão normativa, também é fundamental empreender sua classificação na medida em 

que determina seu alcance. As imunidades tributárias podem ser categorizadas como 

imunidades objetivas, subjetivas ou mistas.
285

 

As imunidades subjetivas são fixadas em função de alguma qualidade ou atividade 

de interesse social, desempenhada por seu beneficiário, apta a proteger e/ou a promover a 

liberdade política individual, religiosa ou a cidadania fiscal.
286

 

De outro lado, as imunidades objetivas são aquelas fixadas em função de alguma 

qualidade intrínseca a dado produto e/ou serviço, logo, abrangem somente os impostos 

incidentes sobre as operações ao longo de dada cadeia produtiva, seja de circulação, 

importação, produção ou exportação. As imunidades objetivas, então, não contemplam os 

impostos incidentes sobre a renda ou o patrimônio,
287

 ainda que, inevitavelmente, 

componham o preço dos produtos. 

A imunidade tributária na exportação têm caráter objetivo
288

 considerando que 

encontra motivação no fato de as mercadorias e/ou serviços serem destinados ao exterior, 

portanto, incorreto falar-se em imunidade dos exportadores na medida em que a imunidade 

é função do destino final do produto e não pela atividade do contribuinte; trata-se, assim, 

de “verdadeira imunidade objetiva.”
289

 

Tal discernimento permite melhor compreensão do alcance da regra de imunidade 

das exportações. Para Ives Gandra da Silva Martins, a imunidade das exportações, desde a 

Constituição de 1967, veda qualquer ônus tributário não só da operação final de exportação 
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em si, mas, também, “sobre operações anteriores, seja sobre mercadorias, insumos ou bens 

do ativo permanente.”
290

 

Aliomar Baleeiro também entendia que a imunidade não se limita à operação de 

exportação do produto final, alcançando todas as etapas produtivas que integram a cadeia 

produtiva exportadora.
291

 

Em cada uma das etapas produtivas da cadeia exportadora, da inicial à final, há 

diferentes possibilidades de incidências tributárias sobre distintas bases econômicas, 

determinando o princípio do país do destino à completa desoneração da tributação sobre o 

consumo incidente ao longo da cadeia produtiva exportadora. 

 

1.2.2 Imunidade tributária das exportações na efetivação do princípio do país do 

destino e mecanismos de ajustes fiscais de fronteira 

 

A fim de garantir a neutralidade concorrencial no fluxo internacional de 

mercadorias e serviços, o sistema multilateral de comércio adotou o princípio do país do 

destino para fins de ajuste fiscal de fronteira (border tax adjustments).
292

 

Na definição da Organização de Cooperação de Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), os ajustes fiscais de fronteira são “qualquer medida fiscal que efetive, no todo ou 

em parte, o princípio do país do destino (i.e. o que permite que produtos exportados sejam 

exonerados de alguns ou de todos os tributos cobrados no país da exportação 

comparativamente a produtos similares domésticos vendidos aos consumidores no 

mercado doméstico [...]”.
293

 

Tem-se, assim, que os ajustes fiscais de fronteira (Border Tax Adjustmen – BTAs) 

são regras decorrentes do sistema multilateral do comércio, que fixam a competência 

tributária dos ordenamentos jurídicos domésticos nas operações de importação e 

exportação. 
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Para Valcir Gassen, os BTAs são ajustamentos fiscais necessários realizados tanto 

pelo Estado exportador quanto pelo Estado importador para evitar as distorções provocadas 

pela incidência de tributos sobre o consumo de bens e serviços que afetem a equidade entre 

os sistemas tributários envolvidos.
294

 

Conforme antes visto, os acordos GATT/OMC adotaram o princípio do país do 

destino, corolário do capital import neutrality (CIN), dado que se baseiam no elemento de 

conexão da territorialidade,
295

 onde exoneram-se as exportações e tributam-se as 

importações.
296

 

Na doutrina pátria, Ricardo Lobo Torres foi um dos primeiros a reconhecer as 

imunidades tributárias nas exportações como efetivação do princípio do país do destino com 

vistas a propiciar, assim, neutralidade no fluxo internacional de mercadorias e serviços. Para 

o autor, esse princípio opera nas exportações mediante exoneração do ônus tributário, “com 

anulação de todas as incidências internas anteriores ou pela cobrança do tributo com a 

restituição das importâncias pagas em todas as etapas do processo de circulação.”
297

 

A aplicação do já citado princípio, apesar de todas suas virtudes, tem um aspecto 

negativo que é a necessidade do controle de fronteiras (border control), de modo a 

promover, sobretudo, a fiscalização dos BTAs. 

Se o sistema tributário contiver apenas tributos monofásicos, a aplicação do 

princípio do país do destino será facilitada, na medida em que bastará apurar o montante 

de tributo incidente; no entanto, porventura presentes tributos plurifásicos cumulativos, a 

complexidade de sua aplicação demandará uma série de deveres instrumentais e 

aperfeiçoamento da Administração Tributária. 

Considerando que nos tributos plurifásicos cumulativos é impossível apurar o valor 

exato do ônus tributário presente na cadeia produtiva, difícil assegurar a ausência de 

distorções econômicas, fato agravado em cadeias produtivas longas. 

A correta imposição dos BTAs demanda, portanto, efetiva e diligente atuação da 

Administração Tributária não só nas operações de comércio exterior (cross border), mas, 

também, nas operações interestaduais (intra border), nas quais os deveres instrumentais 

estabelecidos aos contribuintes no interesse da fiscalização são fundames. 
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1.3 Desoneração tributária da cadeia produtiva exportadora e deveres instrumentais 

 

O Direito Tributário brasileiro recebeu grande influência da doutrina tributária 

italiana, entre as quais pode-se citar a própria positivação no CTN da existência da 

obrigação tributária principal e da obrigação tributária acessória, que tem por objeto 

prestações positivas ou negativas, instituídas pela legislação tributária no interesse da 

arrecadação ou da fiscalização dos tributos (art. 113, II).
298

 

Posteriormente, a doutrina brasileira empreendeu procedente crítica ao termo 

“obrigação acessória” na medida em que tais deveres instituídos no interesse da 

fiscalização são despidos de qualquer conteúdo patrimonial, ao que não se revelava 

adequado considerá-los como obrigações, daí que preferível “deveres instrumentais”.
299

 

Outra importante constatação da doutrina foi a de que tais deveres instrumentais 

subsistem independentemente da obrigação tributária principal ao que, também, 

inadequado o termo “acessórias”. Isso, inclusive, referendado pela jurisprudência de 

nossos Tribunais Superiores em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ,
300

 a indicar que a 

ausência do poder de tributar não implica vedação para imposição de deveres instrumentais. 

O CTN,
301

 ao tratar dos “deveres instrumentais”, expressão que melhor define as 

obrigações tributárias acessórias, indica que elas (1) decorrem da legislação tributária, (2) 

têm como objeto prestações positivas ou negativas,
302

 (3) fixadas no interesse da 

arrecadação e (4) no interesse da fiscalização de tributos. 

Ives Gandra da Silva Martins adverte que é justamente “o interesse da arrecadação 

e da fiscalização” que eleva o tratamento dos deveres instrumentais ao nível da 

Constituição e da Lei Complementar, muito embora admissível sua fixação em atos 

infralegais.
303
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Enquanto a obrigação tributária principal encontra limitação nos princípios 

constitucionais tributários, com destaque para a capacidade contributiva, os deveres 

instrumentais encontram limitação no princípio constitucional da proporcionalidade ou da 

razoabilidade. 

O dever instrumental, ainda que fixado no interesse da arrecadação, não pode, 

jamais, ter um conteúdo pecuniário, devendo fiel observância ao princípio da razoabilidade, 

conforme percuciente análise de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que minudencia cada uma 

das diferentes manifestações da razoabilidade.
304

 

Em primeiro, deve haver de fato a “necessidade” na fixação daquele dever 

instrumental ao contribuinte. Hugo de Brito Machado afirma que a imposição do dever 

instrumental deve ser “indispensável” para o controle da obrigação tributária principal pela 

Administração Tributária.
305

 

Além da “necessidade”, o dever instrumental imposto ao contribuinte deve ter 

“adequação” para os fins pelos quais a Administração Tributária o tenha fixado, isto é, que 

propicie efetivo controle da fiscalização e arrecadação tributária. 

Por fim, tem-se que deve haver observância da proporcionalidade stricto sensu, isto 

é, que o ônus imposto ao contribuinte não tenha um custo de conformidade (compliance) 

tão alto a representar a ineficácia da desoneração tributária que contempla. 

Luís Eduardo Schoueri pontua, com propriedade: “no caso do contribuinte imune 

ou isento, não está ele livre dos deveres instrumentais; estes, entretanto, não podem ter 

custo tão alto, a ponto de tornar inútil ou ineficaz o favor legal.”
306

 

Inobstante as regras de imunidade tributária das exportações sejam de eficácia 

direta e aplicação imediata, com exceção do ISS, as Administrações Tributárias Federal e 

Estaduais estabelecem toda sorte de obrigações mediante atos infralegais, a título de 

deveres instrumentais, que terminam por frustrar aplicação da regra imunitória em prejuízo 

à competitividade no comércio internacional. 
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1.3.1 Deveres instrumentais e competitividade no Comércio Internacional 

 

O Direito Tributário comparado indica que, apesar de todas as virtudes do princípio 

do país do destino na liberalização do comércio, sua aplicação demanda efetivo controle 

das fronteiras, o que implica na necessidade de fixação de uma série de deveres 

instrumentais a representar “[...] substantial compliance costs on exporters, which may, in 

fact, reduce or even neutralize the beneficial effect of the VAT on trade.”
307

 

O efetivo controle das fronteiras faz-se necessário considerando que, assim como o 

princípio do destino determina a desoneração das exportações impõe, simultaneamente, a 

instituição de Border Tax Adjustments (BTAs)
308

 mediante a tributação das importações, a 

fim de preservar a neutralidade do fluxo internacional de mercadorias, ao que a 

investigação dos deveres instrumentais na aplicação desse princípio é de crucial 

importância. 

A desoneração tributária das exportações na União Europeia, a partir da aplicação do 

princípio do país do destino, muito antes de prescindir a imposição de deveres instrumentais, 

os pressupõe ante a imperatividade dos ajustes de fronteira (BTAs): “Le cessione 

all’esportazione non sono quindi territorialmente rilevanti e, dunque, non sono imponibili ai 

fini IVA. Restano però soggete agli obblighi di fattutazione, di resgistrazione, liquidazione e 

di dichiarazione.”
309

 

No cumprimento dos deveres instrumentais por certo que o avanço tecnológico da 

Administração Tributária,
310

 com destaque para a escrituração digital (SPED), em muito 

racionalizou os procedimentos da fiscalização tributária, sendo, inclusive, incorporados 

pela fiscalização aduaneira. Contudo, imprescindível avaliar a razoabilidade dos deveres 

instrumentais previstos como medida de praticabilidade
311

 e eficiência
312

 em face do 

princípio da livre concorrência. 
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A experiência comparada demonstra a possibilidade de conciliação dos objetivos 

perseguidos pela Administração Tributária com a livre concorrência quando presente 

cooperação fisco-contribuinte. 

Na Espanha, por exemplo, as ferramentas tecnológicas vem permitindo não só mais 

eficiência à Administração Tributária, mas, também, mais acesso pelos contribuintes às 

informações fiscais.
313

 A Administração Tributária espanhola há algum tempo prioriza a 

racionalização de seus procedimentos administrativos tributários por uma atuação 

administrativa mais seletiva mediante redução de fiscalização daqueles contribuintes que 

usualmente cumprem com seus deveres.
314

 

A Receita Federal do Brasil editou, entre os mecanismos de aperfeiçoamento da 

Administração Tributária no âmbito do Plano Nacional das Exportações (2015-2018), o 

Regime Aduaneiro Especial de Entreposto Industrial sob Controle digital (Recof-Sped),
315

 

que permite a suspensão de PIS/Cofins sobre insumos de produtos destinados à exportação. 

Questão que merece ser analisada é a dos limites territoriais à instituição de deveres 

instrumentais no cenário globalizado considerando a necessidade de combate à competição 

fiscal prejudicial.
316

 Com vistas não somente a incrementar o fluxo internacional de 

mercadorias, mas, simultaneamente, a combater uma concorrência fiscal prejudicial (tax 

harmful competition), são fixados novos deveres instrumentais no sistema multilateral do 

comércio, fato que demanda a devida internalização na legislação doméstica. 

O Governo Federal, com a finalidade de adequar os procedimentos de fiscalização 

aduaneira aos compromissos assumidos perante a Organização Mundial de Aduanas (OMA) 

e a OMC, com a ratificação do Acordo de Facilitação de Comércio (Trade Facilitation 

Agreement – TFA), com destaque para a desburocratização das exportações, lançou o 

Programa Brasileiro Operador Econômico Autorizado (OEA),
317

 por meio do qual os 
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contribuintes têm prioridade na análise da declaração de exportação (DE).
318

 Isso implica 

redução de custos logísticos e operacionais e, logo, mais competitividade no comércio 

internacional. 

O programa OEA é de adesão voluntária e confere aos contribuintes habilitados 

tratamento prioritário nas operações de comércio exterior, seja no Brasil seja nos países 

membros da OMC. Ademais, quando ratificado por dois terços dos países-membros da 

OMC, o custo das exportações será reduzido em aproximadamente 14%.
319

 

O programa OEA estabelece taxativamente algumas condições aos contribuintes 

para sua adesão, que, porventura preenchidas, certifica-os a gozar de procedimento 

prioritário quando da DE; o que demanda análise da razoabilidade dessas condições 

estabelecidas. 

A aferição da razoabilidade das condições de habilitação é imperativa na medida 

em que a negativa de certificação de determinado agente de comércio exterior, a partir do 

não preenchimento de condições iníquas, poderá representar vantagem competitiva daquele 

certificado, de modo que pode haver desequilíbrio à livre concorrência no comércio 

exterior a partir de dever instrumental. 

O deslinde da matéria é alcançado pelo enfrentamento da questão sobre em que 

medida os acordos fiscais, sob a modalidade de contratos de fiscalização e colaboração 

entre fisco e contribuintes,
320

 submetem-se a controle sob a perspectiva dos princípios da 

legalidade, igualdade e razoabilidade e quais os exatos limites dos deveres instrumentais 

impostos aos contribuintes.
321

 

A compreensão de que a fixação de deveres instrumentais não constitui apenas 

instrumento unilateral de submissão do contribuinte pelo Fisco permite que tais deveres 

submetam-se a controle perante o Poder Judiciário, sendo oportuno averiguar a 

abrangência desse controle considerando o princípio da separação dos poderes.
322
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O controle judicial dos deveres instrumentais ultrapassa o âmbito da mera 

legalidade, alcançando, também, apreciação da proporcionalidade/razoabilidade dos 

deveres prescritos ao contribuinte. 

Ainda que tênue a fronteira com o mérito da atuação da Administração Tributária, o 

juízo de razoabilidade não representa ofensa à separação dos poderes na medida em que 

apenas se realiza de modo a aferir se a medida estatal prescrita ao contribuinte se conforma 

a cada um dos critérios da proporcionalidade, isto é: se a medida prescrita ao exportador é 

de fato necessária na fiscalização aduaneira, se o dever instrumental fixado é adequado 

para o propósito de promover desoneração e apuração de créditos ao exportador e, por fim, 

se o bônus alcançado pela Administração Tributária com vistas a garantir neutralidade e 

eficiência não constitui ônus desmedido a violar outros direitos do exportador. 

Os custos de compliance são ainda mais substanciais quando há fiscalização não só 

de fronteiras internacionais (crossborder), mas também das internas (intraborder), como 

no caso do Brasil, dado que a tributação sobre o valor agregado se encontra, ademais, na 

competência dos estados, com o famigerado ICMS. 

 

1.3.2 Limites constitucionais aos deveres instrumentais na cadeia produtiva 

exportadora: livre iniciativa e não discriminação geográfica em razão do destino 

 

Em razão de haver a desoneração tributária das exportações, os estados da 

Federação há algum tempo estabeleceram uma série de deveres instrumentais a seus 

contribuintes em função da apuração de créditos ao longo das cadeias produtivas quando 

da realização de operações interestaduais prévias, sem prejuízo do controle aduaneiro 

próprio das autoridades alfandegárias. 

Mais recentemente, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) editou 

convênio de fiscalização por meio do qual estabelece ao exportador o dever de emissão de 

“memorando-exportação”, justamente com vistas a permitir a fiscalização da aplicação da 

regra de imunidade.
323

 

Não fosse o bastante se tem, ainda, que as Administrações Tributárias dos Estados 

são useiras e vezeiras em estabelecer, mediante atos infralegais, condições que terminam 

por frustrar o gozo das imunidades pelos exportadores. 
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A pretexto de estabelecer deveres instrumentais no interesse da fiscalização da 

imunidade, a Administração Tributária Estadual termina por fixar “obrigações materiais”
324

 

por atos infralegais, em total descompasso com os princípios da legalidade, da livre iniciativa 

e da livre concorrência, o que desafia detida análise sob a ótica do princípio do país do 

destino. 

Alguns estados da Federação editam regimes especiais para exportadores, 

convocando-os a aderirem a Termos de Acordo de Regime Especial (TAREs) pelos quais 

assumem a condição de operar no mercado interno, de modo que os créditos por si gerados 

venham a ser compensados nos débitos surgidos em operações do mercado interno, 

obstando, assim, pedidos de ressarcimento e/ou transferências de créditos a outros 

contribuintes. 

De acordo com levantamento realizado pela CNI,
325

 uma a cada cinco sociedades 

empresárias tem a tributação como principal obstáculo para exportação ante a dificuldade 

no gozo integral das desonerações das exportações pelo ressarcimento de créditos 

tributários ao longo da cadeia produtiva exportadora, sobretudo pela imposição de deveres 

instrumentais, a exemplo da pactuação de Termos de Acordo de Regimes Especiais 

(TAREs) pelos governos estaduais. Igualmente, se constata que a União serve-se de igual 

expediente na regulamentação de seus regimes especiais. 

Considerando o propósito que há na desoneração das exportações em propiciar 

concorrência em igualdade de condições no comércio internacional, impende verificar até 

que ponto os deveres instrumentais estabelecidos nos regimes especiais se coadunam com 

a disciplina da concorrência.
326

 

Constata-se, desde já, que são fixados deveres instrumentais injustificados, com 

nítido propósito arrecadatório, com vistas a mitigar a aplicação do princípio do país do 

destino, sendo imperativo reprimir posturas das Administrações Tributárias que, atreladas a 

deveres instrumentais, terminam por representar mitigação dos regimes especiais editados 

com o objetivo de propiciar efetiva desoneração tributária das exportações. 
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O Poder Judiciário é a instância adequada para a aferição da proporcionalidade de 

deveres instrumentais impostos aos contribuintes, incumbindo-lhe aferir – a partir de cada 

um dos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu – a fruição da 

desoneração, a despeito da observância do dever instrumental prescrito.
327

 

Questão sempre tormentosa em matéria de regimes especiais é a exigência de 

demonstração de regularidade fiscal mediante apresentação de certidão negativa de débito 

(CND),
328

 que pode representar mecanismo indireto de cobrança de tributo,
329

 sobretudo 

quando em questão o despacho aduaneiro de mercadoria com tratamento fiscal 

privilegiado.
330

 Isso será verificado no Capítulo 4, quando da análise de alguns regimes 

especiais. 

Na aplicação das normas veiculadoras das desonerações da tributação indireta nas 

exportações, a concretização do princípio do país do destino se realiza a partir de 

diferentes métodos interpretativos, sendo de fundamental análise alguns dos aspectos da 

interpretação das normas exonerativas da tributação indireta na cadeia produtiva 

exportadora. 

 

1.4 Interpretação das normas exonerativas da tributação indireta na cadeia produtiva 

exportadora 

 

Eros Roberto Grau adverte que “interpretar é construir”
331

, portanto, consiste a 

interpretação em uma atividade laborativa “tijolo-a-tijolo”, de modo a se alcançar o 
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em 17/11/2015). 
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  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula 70. “É inadmissível a interdição de estabelecimento como 

meio coercitivo para cobrança de tributo.” 
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  GARCIA, Sérgio Renato Tejada. Defesa em juízo. In: FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.). 

Importação e exportação no direito brasileiro. 2. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 270 ss. 
331

  GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os 

princípios). 6. ed. refundida do “ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: 

Malheiros, 2013. p. 25. 
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momento da aplicação da norma. Para o autor, “a interpretação é uma atividade que se 

presta a transformar disposições (textos, enunciados) em normas.”
332

 

Nessa “construção”, diferentes são os métodos interpretativos, sobretudo quando a 

norma interpretada veicula valores constitucionais caros, a exemplo da livre iniciativa e da 

livre concorrência. Isso revela a imperatividade de dedicar-se item específico para tratar da 

interpretação na investigação das imunidades na tributação indireta da cadeia produtiva 

exportadora. 

A hermenêutica jurídica, compreendida como a ciência da interpretação da norma 

jurídica,
333

 é integrada e estudada em diferentes disciplinas, de modo simultâneo, ao que a 

interdisciplinaridade lhe é um fenômeno próprio. 

Conforme antes visto, a atividade do intérprete tem como “ponto de partida”
334

 o 

dispositivo com vistas a alcançar a norma.
335

 O intérprete e aplicador da lei termina por 

estabelecer, ao transformar o texto em norma, uma norma individual para aquele caso 

concreto. 

A partir desse referencial, Paulo Ayres Barreto leciona que o ato de interpretar 

determinada norma, seja do ramo do Direito que for, consiste em “construir estruturas 

normativas e organizá-las sistematicamente”.
336

 

De acordo com as lições de Juarez Freitas,
337

 o direito consiste em um complexo de 

regras e princípios que se interagem, estando compreendidos em um sistema harmônico a 

fazer o intérprete e aplicador da norma observar a coerência do sistema, sobretudo quando 

manejar institutos e fenômenos interdisciplinares. 

A partir da compreensão do que consiste a atividade do intérprete é oportuno 

avaliar o ferramental que possui à sua disposição na interpretação das normas de 

desoneração tributária das exportações. 
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1.4.1 Métodos de interpretação e normas tributárias exonerativas 

 

Nos tempos atuais de superação da dogmática jurídica muito se discute acerca da 

combinação dos métodos tradicionais de interpretação (literal, histórico, teleológico e 

sistemático), com a finalidade de propiciar efetividade às normas, especialmente quando 

prescritas na Constituição.
338

 

Muito embora a interpretação constitucional sirva-se de alguns princípios próprios, 

dada a especificidade do texto constitucional, o intérprete serve-se, também, dos múltiplos 

métodos da interpretação geral do Direito “[...] à vista do princípio da unidade da ordem 

jurídica e do consequente caráter único de sua interpretação.”
339

 

A partir dessa compreensão, a interpretação do Direito Tributário também não 

difere dos demais ramos do Direito.
340

 O fato de haver um capítulo específico no CTN 

tratando do assunto, como consectário imediato do princípio constitucional da legalidade 

tributária, não implica no afastamento das consolidadas diretrizes da teoria geral do 

Direito. Ademais, “a nossa herança teórica já nos basta, para efeitos de interpretação e 

aplicação do direito.”
341

 

Ao tratar do emprego dos métodos tradicionais na interpretação das normas de 

desoneração tributária, Sacha Calmon Navarro Coelho adverte para as serventias e também 

para os riscos do método teleológico: “[...] No Direito Tributário, marcado pelo princípio 

da legalidade, mas influenciado pelo tradicional autoritarismo germânico, vimos nascer, 

em nome da teleologia, a chamada “interpretação econômica do Direito Tributário.”
342

 

Outra questão intrincada que sempre vem à tona quando da discussão da 

interpretação de normas tributárias exonerativas é qual o método a ser aplicado
343

: em uma 

resposta simplista, há quem considere que quando tratarem-se de normas veiculadoras de 
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benefício a interpretação há de ser restritiva. Isso repercutiu, infelizmente, na 

jurisprudência.
344

 

Há também aqueles que entendem que quando a desoneração estiver veiculada em 

regra de uma imunidade tributária aplicar-se-ia o método teleológico e, quando tratar-se de 

uma isenção tributária, o método literal, nos termos do art. 111, II, do CTN. 

José Souto Maior Borges
345

 coloca com propriedade ser o método literal o mais 

pobre entre todos os métodos, devendo ser ele apenas o ponto de partida da atividade do 

intérprete. Ademais, deve servir-se, também, dos outros métodos de interpretação da norma 

jurídica com vistas a conferir-lhe a aplicação que melhor contemple a ordem 

constitucional. Portanto, rejeitada, desde já, a equivocada leitura do art. 111, II, do CTN,
346

 

que não afasta a aplicação de outros métodos interpretativos.
347

 

Na construção do sentido das normas veiculadoras de isenções tributárias o 

intérprete deve buscar compreendê-las como insertas em um sistema servindo-se, 

sobretudo, do método de interpretação sistemático e teleológico. 

Portanto, o dispositivo do CTN, ao prescrever que as normas que veiculem isenções 

tributárias terão interpretação literal, não implica no afastamento dos métodos tradicionais 

de interpretação: teleológico, histórico, etc., sob o risco de prevalecer a pior das 

interpretações, como há muito alertava Aliomar Baleeiro: “À primeira vista, pareceria que 

a questão insinuava uma observância religiosa da forma literária ou gramatical da lei. 

Ninguém sustenta isso. Todos comentaristas, constitucionalistas e juristas pelo contrário, 

têm dito que a pior das interpretações é a chamada judaica.”
348

 

Regina Helena Costa leciona que  

 

[...] a interpretação chamada ‘literal’ ou ‘gramatical’, inicialmente, constitui, em 

verdade, apenas a etapa inicial do processo interpretativo. A ela deve seguir-se o 

emprego de autênticos métodos de interpretação. Como mencionado, em razão 

da natureza da linguagem das normas constitucionais – mais vagas e abertas – há 

                                                 
344
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grande incidência de conceitos indeterminados e termos polissêmicos na sua 

composição.
349

 

 

Na jurisprudência do STF o método teleológico tem grande aplicação em matéria 

de imunidades tributárias, conforme reconhece Humberto Ávila: “[...] no sentido de 

examinar os fins subjacentes às normas constitucionais, de sorte a abranger na imunidade 

os fatos necessários à garantia dos fins públicos referentes às imunidades.”
350

 

Regina Helena Costa sustenta que a interpretação da norma imunizante, como 

limitação constitucional ao poder de tributar, deve ser realizada tendo em conta a 

bipolaridade das relações jurídicas de direito público: de um lado, a liberdade do particular 

e, de outro, a autoridade do Poder Público. 

Defende ainda a autora, dados os reiterados equívocos na interpretação das isenções 

tributárias, que não se deve partir da equivocada compreensão que, em função de tratar-se 

de norma veiculadora de um benefício, deva-se empreender interpretação literal ou 

restritiva. Nem mesmo ampla e extensiva “conducente a abrigar, sob o manto da norma 

imunizante, mais do que aquilo que quer a Constituição [...]; em ambos os casos o querer 

constitucional estaria violado.”
351

 

Geraldo Ataliba propõe interessante técnica de interpretação das normas 

imunizantes a partir da classificação das imunidades em genéricas ou específicas. Leciona 

o jurista que as imunidades genéricas, por veicularem liberdades essenciais, comportam 

interpretação “ampla e dirigida com a eficácia desses princípios”,
352

 tendo, assim, se 

orientado à jurisprudência do STF.
353

 

Porém, quando o intérprete estiver diante de uma imunidade específica ou tópica, 

como aquela limitada a um único imposto ou tipo de imposto, deve empreender 

interpretação condicionada à teleologia própria de cada preceito.
354

 

Aliomar Baleeiro foi precursor por uma interpretação ampliativa da imunidade das 

exportações.
355

 No exercício da judicatura perante o STF, ele proferiu votos magistrais
356

 por 
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uma interpretação teleológica ante a “hostilidade dos Estados membros à política 

constitucional de desoneração das exportações com o objetivo de equilibrar o balanço de 

pagamentos. Afirmou que o constituinte alçou isso a interesse nacional e não apenas 

federal.”
357

 

 

1.4.2 Interpretação das regras de desoneração da tributação indireta na cadeia 

produtiva exportadora 

 

A aplicação das regras tributárias exonerativas gera, não de agora, grande celeuma 

na doutrina e na jurisprudência. 

A partir da equivocada compreensão de que as imunidades específicas abrigam 

normas de abrangência limitada, o STF fixou o entendimento, antes da EC n. 42/2003,
358

 

de que a desoneração de ICMS nas “operações” que destinem mercadorias ao exterior não 

alcança as “prestações” de serviço de transporte interestadual de produtos industrializados 

destinados à exportação.
359

 

Paulo Ayres Barreto e Ayres F. Barreto anotam que críticas são feitas quanto à 

imunidade se limitar à operação de exportação.
360

 Isso se afigura procedente na medida em 

que a desoneração da tributação nas exportações deve ser de toda a cadeia produtiva, não 

devendo remanescer ônus financeiro algum das etapas anteriores sob o risco de estar 

presente o “cúmulo da cumulatividade tributária”
361

 ao exportador. 
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A posição firmada pelo STF, antes da edição da EC n. 42/2003, ressalvou, todavia, 

a prerrogativa da Lei Complementar (LC),
362

 nos termos dispostos na Constituição Federal, 

de exonerar a incidência nas etapas anteriores,
363

 justificando, assim, não haver matéria 

constitucional. 

O STJ, em julgado que pôs termo à divergência que havia, entendeu pela 

desoneração das etapas anteriores. A Ministra Eliana Calmon registrou, com propriedade, 

que, apesar de regulada, a exoneração em LC trata-se de autêntica imunidade específica, 

que demanda interpretação teleológica.
364

 

Nessa assentada restou consignado, em ementa, interessante aspecto do federalismo 

fiscal brasileiro pela aplicação da imunidade aos serviços de transporte no território 

nacional: “4. Interpretação em sentido diverso implicaria em ofensa aos princípios da 

isonomia e do pacto federativo, na medida em que se privilegiaria empresas que se situam 

em cidades portuárias e trataria de forma desigual os diversos Estados que integram a 

Federação.” 

Com razão, Hugo de Brito Machado, parecerista nos autos, conferiu subsídios para 

melhor compreensão da imunidade do ICMS transporte sob uma perspectiva das regras de 

atribuições de competência, na medida em que entender ao contrário é dar azo ao 

esfacelamento da federação. 

No entanto, muito embora o STJ tenha fixado sua jurisprudência no sentido de que 

se trata de “isenção heterônoma”, com status de imunidade constitucional que alcança as 

etapas anteriores, além da EC n. 42/2003, o STF continua a entender tratar-se de matéria 

infraconstitucional.
365

 

Naqueles casos em que ultrapassado o suposto óbice processual de ofensa indireta, 

o STF aplica jurisprudência anterior
366

 para negar o alcance da imunidade às etapas 
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anteriores à exportação.
367

 Isso merece acertada crítica
368

 na medida em que se trata, 

evidentemente, de imunidade específica que demanda interpretação de acordo com a 

teleologia do preceito constitucional. 

A desoneração dos serviços de transportes de mercadorias destinadas à exportação 

há muito suscita discussões perante os Tribunais Superiores, ao que fundamental 

compreendê-la de acordo com a evolução legislativa não só da Lei Complementar, mas, 

sobretudo, da Constituição Federal, dado que usualmente invoca jurisprudência 

consolidada a partir de julgados anteriores à EC n. 42/2003. 

Antes mesmo da EC n. 42/2003, a Lei Complementar n. 87/1996 estabeleceu a 

desoneração de “prestações que destinassem ao exterior mercadorias”,
369

 entendendo Hugo 

de Brito Machado, a despeito de sua veiculação em Lei Complementar, tratar-se de uma 

“imunidade por extensão constitucionalmente autorizada, ou uma isenção heterônoma, 

complementando a disposição da Carta Magna.”
370

 

Alberto Xavier refuta o entendimento de tratar-se de uma extensão da imunidade, 

sustentando “quando muito falar-se nesse caso de uma isenção heterônoma 

constitucionalmente autorizada”,
371

 para concluir que a exoneração do ICMS nos serviços 

de transporte de mercadorias destinadas ao exterior nada mais é do que consectário 

imediato do princípio do país do destino. 

Poderia se arguir estar-se a emprestar um “imperialismo econômico”, no entanto, 

oportuno registrar que o sistema tributário nacional prevê, entre seus princípios, a 

igualdade tributária, que tem como consectário imediato a neutralidade concorrencial, que 

está a indicar que o produto nacional deve concorrer em iguais condições de 
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inclusive produtos primários e produtos industrializados, semielaborados ou serviços.” 
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  MACHADO, Hugo de Brito. ICMS. Produtos destinados à Exportação. Serviço de Transporte. Não 

Incidência. Inteligência do art. 3º, II, da LC 87/96. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 50, p. 76-88, 

nov. 1999. 
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  XAVIER, Alberto; EMERY, Renata. A exoneração do ICMS nos serviços de transporte de mercadorias 

exportadas e o princípio do país do destino. In: CARVALHO, Antônio Augusto Silva Pereira; 

FERNANDES, German Alejandro San Marin. Direito Tributário – estudos em homenagem a José 

Eduardo Monteiro de Barros. São Paulo: MP/APET, 2010. p. 81. 
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competitividade no comércio internacional, onde predomina a aplicação do princípio do 

país de destino. 

Questão um tanto mais intrincada é saber se o dispositivo do art. 3º, inciso II, da 

Lei Kandir, autoriza o creditamento de ICMS referente à aquisição de insumos necessários 

ao transporte de mercadorias, isto é, se a imunidade contempla, também, a manutenção do 

direito de crédito em etapas anteriores ao efetivo transporte no território nacional de 

mercadoria destinada ao exterior. 

A partir da EC n. 42/03, que ostenta escancaradamente o caráter duplo da 

imunidade de ICMS nas exportações (método da isenção + método do crédito), entende-se 

que dúvida não há que a desoneração contempla não só o transporte em si que culminará 

com desembaraço aduaneiro. 

Todos os insumos utilizados para a consecução do transporte (óleos combustíveis, 

lubrificantes, pneumáticos, etc.), desde que de mercadorias com destino ao exterior, 

conferem direito de crédito, de modo a promover, assim, exoneração de quaisquer ônus 

tributário sobre a mercadoria. 

O entendimento externado, que parece inovar a partir de uma interpretação 

extensiva do dispositivo, enquanto meramente teleológica, com vistas a conferir 

efetividade ao princípio do país do destino, foi consagrado pelo Superior Tribunal de 

Justiça em recente julgado de lavra do Ministro Gurgel de Faria: 

 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. ISENÇÃO 

TRIBUTÁRIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS CUJA DESTINAÇÃO 

FINAL É A EXPORTAÇÃO. ART. 3º, II, DA LC N. 87/1996. DIREITO. 1. A 

Primeira Seção, no julgamento do EREsp 710.260/RO, consignou que a isenção 

prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 não seria exclusiva das operações que 

destinam mercadorias diretamente ao exterior, alcançando outras que integram 

todo o processo de exportação, inclusive as parciais, como o transporte 

interestadual. 2. Hipótese em que a recorrente pretende o reconhecimento do 

direito a créditos de ICMS em razão da aquisição de insumos essenciais às 

atividades de exportação, especialmente de óleo diesel e de óleo combustível, 

utilizados em sua atividade de transporte de cargas destinadas ao exterior, bem 

como o direito de proceder à atualização monetária desses créditos. 3. Agravo 

conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer à 

transportadora recorrente o direito ao benefício fiscal quanto às mercadorias 

transportadas que, comprovadamente e ao final, destinarem-se à exportação.
372 

 

A decisão é paradigmática ao reconhecer o caráter duplo da regra de imunidade das 

exportações na medida em que afirma o direito de manutenção do crédito de ICMS na 

aquisição de insumos no serviço de transporte da mercadoria destinada ao exterior. Isso 

                                                 
372

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo em Recurso Especial (AREsp) n.851.938/RS. Julgado em 

09/08/2016. 
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confirma que a imunidade é de toda a cadeia produtiva exportadora, considerando que a 

imunidade é do produto transportado, e não do exportador. 

No entanto, a decisão não implica em direito potestativo do transportador, tanto que 

ressalva parte final da ementa de que “comprovadamente” a mercadoria deve ter por 

destino o exterior. Essa atitude ineludivelmente impõe às Administrações Tributárias a 

fixação de deveres instrumentais, sobretudo nas operações interestaduais, sob o risco de 

conferir ainda mais “combustível” para a guerra fiscal entre os estados. 

A advertência acima quanto a possível guerra fiscal entre os estados da federação é 

apenas um dos conflitos federativos decorrentes da desoneração tributárias nas exportações 

na medida em que presentes, sobretudo, conflitos verticais dos estados em face da União, o 

que recebe detida análise no capítulo a seguir. 
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2  DESONERAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO INDIRETA NA CADEIA PRODUTIVA 

EXPORTADORA NO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO 

 

Na desoneração tributária das exportações o aspecto mais complexo reside, por certo, 

na composição das equações do federalismo fiscal brasileiro, o que vem a repercutir 

diretamente na competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional. 

Com vistas a melhor compreender os fatores envolvidos nos fronts travados no 

Congresso Nacional e Tribunais Superiores fundamental compreender, em primeiro, o arranjo 

político-institucional do comércio exterior e a evolução legislativa e jurisprudencial das 

discussões em torno da Lei Kandir (LC n. 87/1996). 

Fenômeno típico das federações que confere um colorido especial ao cenário das 

desonerações das exportações no Brasil é a guerra fiscal entre os estados ante o paradoxo que 

representa com a Lei Kandir. 

Enquanto a Lei Kandir prescreve a desoneração das exportações com vistas a fomentar 

a participação do País no comércio internacional e alcançar equilíbrio na balança comercial, 

os incentivos de ICMS concedidos no âmbito da guerra fiscal fomentam investimentos que 

destinam mercadorias ao mercado interno (operações interestaduais) com a aquisição de 

insumos importados. 

Ambas as iniciativas com o “mote de desenvolvimento” representam, simultaneamente, 

estímulo e (des)estímulo à indústria nacional. Enquanto o Governo Federal estimula 

investimentos produtivos que destinem mercadorias ao exterior, os governos dos estados 

patrocinam investimentos mediante créditos presumidos que os tornam atrativos apenas no 

mercado interno, com insumos vindos do exterior. Resultado: desindustrialização. 

Luís Eduardo Schoueri denuncia o paradoxo das desonerações das exportações e da 

guerra fiscal entre os Estados: 

 

Ademais, o Brasil adota o “princípio do destino” que desonera suas exportações, o 

que implica restituição do imposto que foi pago em etapas anteriores. Se a etapa 

anterior ocorreu noutro estado, o exportador deixa de cobrar o imposto e deve 

creditar o imposto pago nas operações anteriores, o qual ele não recebeu. Se o bem 

vem do exterior, o imposto é pago na importação e o estado de destino fica com todo 

o imposto. Ou seja: é “melhor negócio” investir em portos que em estradas. 

Implantado o porto, o estado ainda exacerba a guerra fiscal, incentivando as 

importações para consumo noutro estado.
373 
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Disponível em: http://www.conjur.com.br/2013-mai-08/luis-schoueri-guerra-fiscal-entre-estados-tem-
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A edição da Resolução n. 13 pelo Senado Federal, que pretendia pôr fim à “guerra dos 

portos”,
374

 amenizou o conflito federativo que se realizava por intermédio de incentivos ICMS 

importação, no entanto, a negativa do reconhecimento de créditos nas operações 

interestaduais anteriores à exportação ainda é um desafio para a competitividade dos produtos 

brasileiros no comércio internacional. 

A melhor compreensão do paradoxo federativo instalado demanda análise prévia do 

arranjo-político institucional do comércio exterior na Federação brasileira, bem como sua 

evolução legislativa, para, ao final, enfrentar-se cada um dos conflitos federativos decorrentes 

da desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora. 

 

2.1 Arranjo político-institucional do comércio exterior na Federação brasileira 

 

A Constituição de 1988, ao confirmar a forma federativa de Estado, empreendeu a 

repartição de competências legislativas e materiais a cada um dos entes federativos sob as 

técnicas vertical e horizontal próprias de mecanismos de colaboração e cooperação.
375

 

Fernanda Dias Menezes de Almeida
376 

leciona que a Constituição Federal de 1988 

adotou um sistema “complexo em que convivem competências privativas, repartidas 

horizontalmente, com competências concorrentes, repartidas verticalmente, abrindo-se 

espaço, também, para a participação das ordens parciais na esfera de competências próprias da 

ordem central, mediante delegação”. 

Através da técnica horizontal de repartição de competências a Constituição de 1988 

conferiu à União competência para “manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações internacionais” (art. 21, I), residindo aqui uma das facetas do “caráter bifronte” 

da União. O mesmo artigo ainda prevê que incumbe à União a elaboração e a execução de 

planos nacionais de desenvolvimento econômico onde se insere, por certo, a política de 

comércio exterior por último editada no Plano Nacional de Exportações (PNE 2015-2018). 

Uma segunda forma consagrada de repartir competências no Estado federal é a técnica 

vertical, que consiste em enumerar competências administrativas comuns aos entes políticos 

(art. 23), que concorrem, também, com competências legislativas (art. 24) em relação às quais a 
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  Cf. TAKANO, Caio Augusto. A guerra dos portos e a estabilidade da federação brasileira. Revista Direito 

Tributário Atual, São Paulo: Dialética, v. 30, p. 117-133, 2014. 
375

  TÔRRES, Heleno Taveira. Constituição financeira e o federalismo financeiro cooperativo equilibrado 

brasileiro. Revista Fórum de Direito Financeiro e Econômico – RFDFE, Belo Horizonte, ano 3, n. 5, p. 25-54, 

mar./ago. 2014. 
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  ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2007. p. 58. 
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União dispõe sobre normas gerais, restando aos estados a tarefa de suplementá-las, seja através 

do exercício da “competência legislativa supletiva” (art. 24, § 3º), ante a ausência de normas 

gerais na legislação federal, seja mediante o exercício da competência legislativa suplementar/ 

complementar (art. 24, § 2º), quando da existência de normas gerais editadas pela União. Ainda, 

os estados exercem a complementação dessas normas mediante legislação específica que regule 

suas particularidades no esquadro delineado pelas normas gerais fixadas pela União. 

Do esquadro constitucional de repartição de competências legislativas e materiais 

observa-se que constitui competência privativa da União dispor e controlar o comércio 

exterior. Geraldo Ataliba, em parecer a propósito da não incidência do ICMS nas exportações, 

fez interessante registro ao indicar que “[...] as Constituições brasileiras tenham posto sempre 

na União competências e, via de consequência, os instrumentos para sua realização, no que 

diz respeito ao Comércio Internacional.”
377

 

A União, no exercício de controle do comércio exterior, desempenha importante 

função regulamentadora e fiscalizatória
378

 por meio da Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex), com repercussão, inclusive, no poder de tributar dos estados, que inadvertidamente 

ignoram o poder de regular do Governo Federal. Exemplo disso se dá na equivocada 

pretensão do Estado de São Paulo
379

 em tributar as refeições (cattering) servidas em voos de 

companhias brasileiras com destino ao exterior, em descompasso com o previsto pela Secex. 

A Portaria Secex n. 10/2010 estabelece que o fornecimento de refeições para consumo 

em aeronaves destinadas ao exterior configura “Exportação para uso e consumo” sujeita, 

inclusive, a prévio registro de exportação (RE), independentemente da nacionalidade da 

companhia aérea, na medida em que a aplicação da imunidade ao ICMS tem conteúdo 

objetivo (mercadoria destinada ao exterior) e, jamais, subjetivo (nacionalidade do 

contribuinte). Importante asseverar, desde já, que a desoneração tributária nas exportações não 

é do exportador, mas sim da mercadoria com destino ao exterior. 

A privatividade da atuação da União não afasta, todavia, a legitimidade dos estados de 

atuarem de modo suplementar, com vistas ao incremento do comércio exterior no âmbito de 

seus territórios, desde que observadas as diretrizes da Constituição e do PNE. Isso respalda, 

por exemplo, realização de missões comerciais com vistas a propiciar abertura de mercados e 

a concessão de créditos aos exportadores. 

                                                 
377

  ATALIBA, Geraldo. ICMS – Semielaborados. Revista de Direito Tributário, n. 48. São Paulo: RT, 1990. p. 26. 
378
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A competência privativa da União para controlar o comércio exterior terminou por 

orientar a atribuição não só do poder de tributar e isentar, mas, também, a repartição 

constitucional de receitas, típica do federalismo fiscal. 

No esquadro de repartição de competências pela Constituição de 1988 há rígida 

discriminação constitucional de rendas pela atribuição de competências tributárias e 

repartição de receitas através da participação direta do produto da arrecadação pelos entes 

federados ou por meio de fundos constitucionais. 

A Constituição de 1988 adotou um rígido regime de atribuição de competências 

tributárias em matéria de impostos como modo de garantir não só a autonomia dos entes 

federados, mas, sobretudo, a manutenção da unidade política na ordem interna e internacional. 

Orientado pela necessidade de manutenção da unidade da representação política da 

República Federativa do Brasil perante outros países e organismos internacionais, a 

Constituinte concentrou na União a tributação do comércio exterior, com exceção do ICMS e 

ISS, que permaneceram na competência dos estados e municípios, a gerar, respectivamente, 

toda sorte de conflitos no federalismo fiscal brasileiro. 

Em matéria de tributação do comércio exterior, a Constituição de 1988 prevê à União 

a competência para estabelecer o Imposto sobre Importação (II), o Imposto de Exportação 

(IE) e o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), todos orientados pelo princípio do país 

do destino.
380

 A União é titular, ademais, da competência tributária para instituir contribuições 

sociais do Programa de Integração Social (PIS) e de financiamento da seguridade social 

(Cofins), também orientadas pelo mesmo princípio.
381

 

A Constituição de 1988 manteve, nos estados, a competência para instituir o Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias (ICM), contemplando-os com a competência para tributar 

serviços de comunicação e transporte interestadual, surgindo, assim, o famigerado Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Não bastasse o equívoco em manter sob a competência dos estados a tributação sobre 

consumo, a Constituição incorreu em erro ainda mais grave ao estabelecer ressalva, “nos 

termos da lei complementar”, para desoneração das exportações de “semielaborados”, o que 

gerou grandes discussões doutrinárias e vasto contencioso perante os Tribunais Superiores. 

No atual cenário federativo o ICMS, muito embora a EC n. 42/2003, ainda é o imposto 

que traz as maiores discussões perante os Tribunais Superiores não somente em função do 
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inconformismo dos contribuintes em verem oneradas as exportações, mas, também, dados os 

conflitos horizontais e verticais entre os próprios entes federativos, que alcançou seu ápice 

com julgamento no STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n. 25. 

Os municípios detêm competência tributária para instituir Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISS) exclusivamente nas importações na medida em que, ainda, se orientam 

pelo princípio do país do destino, que determina a desoneração dos serviços cujo “resultado” se 

verifique no exterior nos termos em que fixado na Constituição
382

 e na Lei Complementar.
383

 

Aliado às regras de atribuição de competências em matéria de tributação do comércio 

exterior, a Constituição de 1988 estabeleceu um sistema de repartição de receitas 

considerando que concentrado o poder de tributar na União, sem prejuízo das sucessivas 

desonerações das exportações pela União de impostos dos entes subnacionais (ICMS e ISS). 

Isso lhe fez conceber alguns mecanismos de compensação, com destaque para os fundos. 

Importante compreender, desde já, que as transferências intergovernamentais de recursos 

através de fundos, antes mesmo de mecanismos de equalização financeira no federalismo fiscal 

brasileiro, “são um instrumento de redistribuição de renda com fundamento no princípio da 

igualdade e da solidariedade”,
384

 na medida em que propiciam redistribuição das riquezas 

nacionais
385

 pela destinação de receitas públicas para custeio de projetos insertos em políticas 

públicas de desenvolvimento econômico e social nas regiões menos desenvolvidas. 

 

2.2  Fundos de compensação das desonerações das exportações e repartição indireta de 

receitas no federalismo fiscal brasileiro 

 

Na política de desenvolvimento econômico executada na década de 1970, o Governo 

Federal disseminou a prática de fundos públicos
386

 como principal instrumento de funding das 

políticas públicas com vistas à promoção do desenvolvimento nacional. 
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  Art. 156, § 3º. “Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar. 
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O Decreto-lei n. 900/1969 autorizou que as ações das políticas públicas nas áreas de 

pesquisa (P&D), educação, indústria, comércio e agricultura fossem executadas 

independentemente das amarras orçamentárias. Isso explica a disseminação de fundos a partir 

dos anos 1970 até a Constituição de 1988. 

Cônscio das graves desigualdades sociais e regionais o constituinte de 1988, além dos 

Fundos de Participação,
387

 criou os Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-

Oeste (FCO), Nordeste (FNE) e Norte (FNO), destinando parcela da arrecadação dos 

Impostos sobre a Renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI) ao financiamento de 

projetos produtivos nessas regiões. 

A Constituição de 1988 veio a racionalizar o mecanismo dos fundos públicos mediante 

a extinção de alguns
388

 e a criação de outros, entre os quais o Fundo de Compensação pela 

Exportação de Produtos Industrializados (FPEX) e, posteriormente, o Fundo da Lei Kandir, 

com vistas a propiciar equidade federativa entre o ente federal e os entes federados ante a 

desoneração tributária empreendida com vistas a promover a harmonização tributária do 

comércio internacional pela aplicação do princípio do país do destino. 

Há quem pondere que a aplicação do princípio do país do destino sob a perspectiva da 

justiça não se revela tão fácil. Thais de Laurentiis objeta no sentido de que “se pensarmos em 

termos de que todo o aparato de infraestrutura está no Estado que exporta o bem, pelo critério 

da justiça, seria ele o legitimado para quedar com o direito de tributar.”
389

 

Onofre Alves Batista Júnior vai além ao afirmar que a aplicação do princípio do país 

do destino representa grave ofensa ao conceito de justiça, sobretudo quando da desoneração 

das exportações de recursos naturais não renováveis (RNNR): 

 

Se a desoneração não se sustenta pelo suposto benefício (que nunca chegou), 

tampouco se pode amparar na suposta justificativa de que não se pode exportar 

tributo (sob o argumento das regras do mercado internacional e de competitividade). 

Pelo menos quanto aos recursos naturais esgotáveis, escassos e fadados ao 

exaurimento natural, essa alegação não faz sentido. É que se a tributação ocorrer 

unicamente no destino (ou seja, no estado estrangeiro, já que falamos de exportação), 

implica dizer que o ativo natural exportado será exaurido na origem e produzirá 

retornos apenas no destino. A troca é visivelmente injusta: esgota-se a capacidade de 
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riqueza (natural) do estado rico em recurso natural, sem atribuir-lhe qualquer 

compensação financeira (pelo viés tributário).
390 

 

Não de hoje que a exploração de RNNR para o comércio internacional é matéria 

controversa na Federação brasileira; raramente enfrentada com serenidade e despida de ideologias 

bairristas e ufanistas, a exemplo do que vigorou no Governo Vargas: “O petróleo é nosso!”. 

Em resposta a Onofre Alves Batista Júnior tem-se que, em primeiro, a harmonização 

tributária do fluxo internacional de bens é praticada independentemente da classificação e/ou 

origem dos produtos, se primários ou industrializados, justamente em observância ao 

princípio da neutralidade da tributação. Porventura se admitisse tributação mais gravosa na 

exportação dos RNNR ter-se-ia quebra da neutralidade, justamente o que a aplicação do 

princípio do país do destino vem a concretizar independentemente da rigidez locacional. 

Em segundo, tem-se que a prestação devida ao Poder Público pela exploração de 

RNNR pelo agente econômico titular do direito de lavra consiste em royalties previstos na Lei 

n. 7.990, de 1º de julho de 1990, com respaldo no art. 20, § 1º, da Constituição,
391

 que, por sua 

vez, não se confunde com qualquer espécie tributária, conforme bem elucidado por Fernando 

Facury Scaff.
392

 

Régis Fernandes de Oliveira é, também, quem reporta o interessante debate 

doutrinário acerca de tal prestação pecuniária. Isso auxilia não só a compreensão da natureza 

da prestação devida pela exploração dos RNNR, mas, também, conduz ao discernimento do 

porquê há, igualmente, a desoneração tributária das exportações desses recursos. 

Alberto Xavier capitaneou uma primeira corrente doutrinária que entendia que a 

compensação financeira prevista na Lei n. 7.990/1989 tinha natureza tributária, consistindo 

espécie tributária imposta, o que lhe conduzia a entender por sua inconstitucionalidade na 

medida em que não foi instituída por Lei Complementar.
393

 

Ricardo Lobo Torres afastou a natureza tributária de tais prestações entendendo 

tratarem-se de prestações indenizatórias devidas em função da exploração de RNNR “[...] ou 

de contraprestação pelas despesas que as empresas exploradoras de recursos naturais causam 

                                                 
390

  BATISTA JR., Onofre Alves. A malfadada política macroeconomia da Lei Kandir. Disponível em: 
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aos poderes públicos, que se veem na contingência de garantir infra-estrutura [...]”.
394. 

Aurélio 

Pitanga Seixas Filho, por sua vez, entende tratar-se de preço público.
395

 

Posteriormente, Heleno Taveira Tôrres,
396

 ao comentar o art. 20, § 1º, da Constituição, 

indica no dispositivo três prestações: “compensação financeira”, “receita originária 

patrimonial” de titularidade da União e “receita transferida” para os entes subnacionais. 

Portanto, resta cristalino que a compensação pela exploração de RNNR não se realiza 

através do exercício do poder de tributar, sendo o regime remuneratório por sua exploração 

patrimonial. Desse modo, impertinente qualquer vínculo com a desoneração tributária das 

exportações de RNNR, bem como a ideia de desfalque ao erário. 

Vale notar que a intricada questão da remuneração pela exploração de RNNR trata-se 

de matéria a ser dirimida no âmbito de uma política econômica de desenvolvimento industrial, 

e não da política fiscal de desoneração das exportações. 

A Constituição Federal de 1988 prevê que pertencem à União
397

 os RNNR. O Governo 

Federal procede, direta ou indiretamente, à arrecadação de tais receitas patrimoniais, 

empreendendo sua repartição aos estados e municípios nos termos previstos em lei.
398

 Logo, 

os entes federados já são compensados e, então, não procede banir a exoneração tributária das 

exportações de RNNR como medida de incremento de suas receitas. 

Embora justo o reclamo de (re)equilíbrio na distribuição de recursos aos estados, tal 

pretensão carece de alicerce jurídico na medida em que a exploração de RNNR é remunerada 

pelos royalties em um regime jurídico patrimonial-dominical que não se confunde, portanto, 

com a desoneração das exportações. Essa desoneração decorre da harmonização tributária 

internacional que não pode moldar-se a partir do desequilíbrio financeiro dos estados e encontra 

causas outras do federalismo fiscal brasileiro.
399

 

Ao longo da recente história do federalismo fiscal brasileiro foram criados Fundos 

com vistas a compensar o desequilíbrio na repartição constitucional de competências 
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tributárias. Desde sua criação, os Fundos Constitucionais apresentam vícios e vicissitudes que 

agora, já transcorrido mais de um quarto de século, devem conduzir a uma reanálise da 

Constituição Financeira. Para tanto, essencial realizar um diagnóstico preciso das eventuais 

falhas e desvios, bem como um “balanço” dos resultados, sem receio de apontá-los com vistas 

a permitir aperfeiçoamento dos mecanismos, de modo a retrilhar o eixo do desenvolvimento 

nacional. 

 

2.2.1 Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (FPEX) 

 

O FPEX constitui modo de repartição do produto da arrecadação da União com 

estados e municípios, com vistas a propiciar equilíbrio federativo e redução das assimetrias 

federativas. André Mendes Moreira faz importante registro histórico de que o FPEX “foi 

criado para compensar a perda dos Estados com a não-incidência do imposto estadual nessas 

operações”.
400

  

Ao estabelecer tal repartição de receita o constituinte partiu da lógica financeira de não 

só compensar os estados que deixam de arrecadar ICMS nos produtos industrializados ante a 

imunidade da cadeia produtiva exportadora, mas também os que perdem receita do FPE, 

atribuindo-se, assim, à União o dever de repartição de parcela do produto da arrecadação de 

IPI de acordo com a exportação de produtos industrializados em seus territórios. 

Por meio do FPEX a União entrega, aos estados, dez por cento do produto da 

arrecadação do IPI de modo proporcional ao valor das respectivas exportações de produtos 

industrializados em seus territórios.
401

 

O critério de repartição afigura-se de acordo com a justiça interfederativa, na medida 

em que aqueles estados que incorrem em maior perda arrecadatória em função das imunidades 

de ICMS e IPI na cadeia produtiva exportadora são mais aquinhoados quando da repartição 

do produto da arrecadação do IPI incidente sobre produtos industrializados para o mercado 

interno.  

No FPEX a entrega das quotas de participação de cada um dos estados se realiza 

mediante creditamento em contas especiais nos bancos oficiais em idêntico prazo do repasse 
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das quotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM).
402

 A 

propósito desses entes federados tem-se que vinte e cinco por cento do repassado ao estado é 

destinado aos municípios.
403

 

Régis Fernandes de Oliveira classifica o FPEX como fundo de destinação,
404

 

considerando que há uma vinculação de dez por cento da arrecadação de IPI para destinação 

aos estados em compensação à desoneração de ICMS nas exportações. 

Muito embora assente na doutrina capitaneada por Régis Fernandes de Oliveira, a 

denominação de tal repartição de receita como “Fundo de Compensação pela Exportação de 

Produtos Industrializados – FPEX” de fundo não se trata, na medida em que a repartição de 

receita é direta do produto da arrecadação dos estados no IPI da União, ao que compartilha-se 

aqui da opinião de André Mendes Moreira.
405

 

A Constituição ainda estabeleceu que, a partir da EC n. 44/2004
406

, vinte e nove por 

cento da Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico sobre Combustíveis e 

derivados de petróleo (Cide-Combustíveis) serão destinados aos estados e ao Distrito Federal 

como modo de compensar a redução das transferências do Fundo da Lei Kandir, objeto da 

secção a seguir. 
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2.2.2 Fundo da Lei Kandir – entre acertos, erros e consertos 

 

Conforme visto, a Constituição anterior já previa a desoneração de ICM para as 

mercadorias destinadas ao exterior,
407

 incorrendo a Constituição de 1988 em “erro crasso”
408

 

ao permitir a tributação dos “semielaborados”. Isso foi sanado apenas com a Lei 

Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996, de iniciativa do Deputado Antônio Kandir 

(SP), posteriormente Ministro da Fazenda quando de sua sanção presidencial.
409

 

Nesse intervalo de mais de uma década, do erro do Constituinte ao “conserto” do 

legislador, várias foram as discussões doutrinárias
410

 e nos Tribunais Superiores
411

 que, no 

entanto, não foram suficientes para apontar uma solução definitiva para a completa 

desoneração de ICMS nas exportações ante os “feitos e desfeitos” da Lei Kandir,
412

 muito 

menos para resolução da intrincada equação federativa. 

Foi apenas com a EC n. 42/2003 que restou clara a imperatividade da desoneração 

completa de ICMS nas operações de exportação, mediante a aplicação do método da isenção 

aliado ao método do crédito a assegurar a manutenção do crédito nas etapas anteriores da 

cadeia produtiva exportadora.
413

 

Apesar do avanço da EC n. 42/2003, sob a perspectiva do contribuinte, a 

constitucionalização do fundo orçamentário de compensação da desoneração das exportações 

                                                 
407

  Art. 23, § 7º, da CF 1967 (EC n. 23/1983): “não incidirá sobre as operações que destinem ao exterior 

produtos industrializados e outros que a lei indicar.” 
408

  SCAFF, Fernando Facury. A desoneração das exportações e a Lei Kandir. Revista Fórum de Direito 

Financeiro e Econômico – RFDFE, Belo Horizonte: Fórum, v. 1, n. 1, p. 39-56, 2012. p. 39. 
409

 “Art. 3º O imposto não incide sobre: [...] II- operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, 

inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços; [...].”; “Art. 32. A 

partir da data de publicação desta Lei Complementar: I- o imposto não incidirá sobre operações que destinem 

ao exterior mercadorias inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, bem como 

sobre prestações de serviços para o exterior.” 
410

  WALD, Arnoldo. O ICMS e as operações de exportação de produtos industrializados semielaborados. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas (RTrib), v. 23, n. 73, abr.-jun. 1998; CHIESA, Clélio. ICMS: isenções de 

serviços e produtos destinados ao exterior. Revista dos Tribunais, v. 721, n. 11, nov. 1995; SARAIVA FILHO, 

Oswaldo Othon de Pontes. ICMS – semielaborados: constitucionalidade da Lei Complementar n. 65/1991 e 

do Convênio 15/1991. Revista dos Tribunais, v. 684, n. 251, out. 1992. 
411

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 600, Relator(a): Min. 

Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/1995, DJ 30-06-1995 PP-20407 EMENT VOL-01793-01 

PP-00001. 
412

  VARSANO, Ricardo. Fazendo e desfazendo a Lei Kandir. Texto para debate n. 304, Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), agosto de 2013. Disponível em: 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5774/DMM%20DP%20Fazendo%20e%20desfazendo%

20a%20Lei%20Kandir%20FINAL.pdf?sequence=1. Acesso em: 09/02/2016. 
413

  Art. 155, § 2º, XII, a: “O ICMS não incidirá 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.” 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5774/DMM%20DP%20Fazendo%20e%20desfazendo%20a%20Lei%20Kandir%20FINAL.pdf?sequence=1
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/5774/DMM%20DP%20Fazendo%20e%20desfazendo%20a%20Lei%20Kandir%20FINAL.pdf?sequence=1


103 
 

mediante norma específica no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
414

 não 

foi suficiente para satisfazer a pretensão dos estados de compensação nos moldes originais em 

que foi concebido o Fundo da Lei Kandir. 

Esse breve intróito não aborda toda a evolução do Fundo da Lei Kandir entre seus 

“feitos e desfeitos” como mecanismo de compensação da desoneração tributária de ICMS nas 

exportações pelo governo federal. No entanto, tal introdução é suficiente para indicar questão 

nuclear que foi sempre ofuscada ante o constante pleito federativo dos estados de incremento 

das transferências intergovernamentais: a desoneração tributária empreendida pela Lei Kandir 

ao suprimir deles o poder de tributar os produtos primários e semielaborados viola cláusula 

pétrea federativa (art. 60, § 4º, IV)?   

A busca de resposta à questão demanda, inevitavelmente, a compreensão de toda a 

evolução legislativa da Lei Kandir, que será realizada não necessariamente em sua ordem 

cronológica, mas sim na ordem das questões postas. 

A primeira questão federativa posta na edição da Lei Kandir trata de eventual ofensa 

dos arts. 3º, II, e 32, I, da Lei Kandir, que suprime dos estados o poder de tributar os 

semielaborados nos termos em que anteriormente autorizado pelo art. 155, § 2º, X, “a”, da 

Constituição de 1988. 

Fernando Facury Scaff sustenta que os estados poderiam ter arguido sobre a 

inconstitucionalidade da Lei Kandir, vez que “esvaziou completamente o conteúdo da norma 

maior”, o que não arguido. 

Para Scaff, o recebimento das transferências do Fundo da Lei Kandir “seria muito 

mais proveitoso para os Estados do que se indispor com a União e o setor exportador 

localizado em seu território, que geraria outras incontáveis disputas judiciais.”
415

 

Roque Antônio Carraza entende que a Lei Kandir, ao prever a desoneração dos 

semielaborados, incorreu em ofensa ao princípio federativo, “já que diminuía a competência 

tributária dos Estados e, por via de consequência, suas autonomias financeira, política e até 

jurídica.”
416
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Outra razão suscitada para acoimar de inconstitucional a Lei Kandir é o equívoco de 

alguns em entender que se trata de uma “isenção heterônoma” em descompasso com o art. 

151, III, da Constituição de 1988,
417

 na medida em que a lei, ainda que complementar, 

terminou por conceder isenção de tributo estadual. 

Fernando Facury Scaff registra que, muito embora a edição da Lei Kandir, em 1996, a 

norma constitucional que ressalvava a tributação dos semielaborados somente restou 

modificada com a EC 42/2003, que promoveu ampla desoneração de ICMS das exportações, 

reiterando o conteúdo do art. 32, I, da Lei Kandir.
418

 

Roque Antônio Carraza entende que a EC 42/2003 representa ofensa à cláusula pétrea 

federativa na medida em que vedada proposta de emenda constitucional tendente a abolir a 

forma federativa de Estado (art. 60, § 4º, I, Constituição de 1988): “Pensamos, pois, que tal 

imunidade irrestrita não passa pelo teste de constitucionalidade. Vai daí que os Estados e o 

Distrito Federal reúnem condições para pleitear e obter, junto ao STF, anulação judicial do 

dispositivo em análise.”
419

 

Apesar dos efeitos que a Lei Kandir operou nas Finanças Públicas dos entes 

subnacionais ante ao decréscimo em suas receitas, não se vislumbra ofensa à cláusula pétrea 

federativa na medida em que o poder de tributar não é pressuposto da autonomia federativa. 

Fernando Facury Scaff, mesmo reconhecendo as grandes perdas dos estados 

exportadores de produtos primários, parece concordar pela ausência de violação à cláusula 

pétrea federativa. Registra que a carência de precedentes do STF, considerando que os 

Estados não judicializaram a matéria, preferindo pleitear ressarcimento perante a União,
420

 

não permite análise segura de qual seria a posição da corte constitucional. 

O relato da evolução legislativa interna não é suficiente, no entanto, para bem 

compreender a desoneração tributária das exportações que decorre, na realidade, da 

harmonização da tributação internacional sobre o consumo, com vistas a promover a 

integração da economia brasileira ao comércio internacional. 

Desde o General Agreement of Trade an Tariffis (GATT47) vigora no comércio 

internacional, como medida de harmonização tributária, diretriz baseada no princípio do país 
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do destino, com a finalidade de evitar a dupla tributação nas operações de trocas de 

mercadorias e serviços. 

A República Federativa do Brasil é signatária original do GATT, tendo procedido sua 

internalização da Lei n. 313, ainda no ano de 1948. Embora trate-se de um acordo multilateral 

de comércio, o GATT47 veicula, inegavelmente, normas tributárias, a exemplo dos princípios 

da não discriminação e do país do destino.
421

 

Ainda sob a vigência da Constituição de 1967, várias foram as discussões nos 

Tribunais Superiores que expressamente reconheceram a eficácia direta do GATT47 no 

sistema tributário nacional a culminar, inclusive, edição de Súmulas no STF. 

A mesma Constituição de 1967 previa, expressamente, ampla desoneração do então 

ICM nas exportações, fato desvirtuado com a outorga de poder de tributar os semielaborados 

aos estados com a Constituição de 1988. 

Em descompasso com compromissos internacionalmente assumidos perante os países-

membros do GATT, a Constituinte de 1988, com vistas a equacionar questões federativas 

internas, terminou por conferir aos estados poder de tributar os semielaborados, o que 

culminou com a atual desordem federativa. 

Sob a vigência da atual Constituição, a República Federativa do Brasil foi, também, 

signatária original do Acordo de Marrakesh, tratado constitutivo da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), e de todo o conjunto de acordos que arremataram a Rodada do Uruguai, 

com destaque para o GATT 1994 e para o Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

(ASMC), que preveem expressamente a diretriz do princípio do país do destino. 

Os acordos da OMC foram internalizados pelo Decreto n. 1.355, de 30 de dezembro 

de 1994, devidamente autorizado pelo Decreto Legislativo n. 30, de 15 de dezembro daquele 

mesmo ano. 

Os acordos do GATT e ASMC, como tratados internacionais, passaram a integrar a 

legislação tributária brasileira, aptos, portanto, a revogar leis anteriores dissonantes e a não 

poder ter sua observância ignorada por lei posterior, nos termos do previsto no CTN.
422

 

Foi justamente nesse cenário de compromissos internacionalmente assumidos pela 

República Federativa do Brasil – em nome da União, dos estados e dos municípios; tanto que 

autorizados por Decreto do Congresso Nacional –, com vistas a promover a integração do País 

ao comércio internacional, que promoveu-se ampla desoneração tributária pela assimilação 
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  TÔRRES, Heleno Taveira. Tratados e convenções internacionais em matéria tributária e o federalismo fiscal 
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plena do princípio do país do destino,
423

 com a internalização do GATT94 e a posterior edição 

da Lei Kandir no ano de 1996, desonerando, assim, o ICMS nas exportações. 

Do exposto tem-se que de “isenção heterônoma” não se trata na medida em que tais 

desonerações não foram promovidas por ato da União Federal no exercício de sua autonomia 

federativa, imiscuindo-se na competência tributária dos estados, mas sim por pleno ato de 

soberania próprio da República Federativa do Brasil. 

Portanto, impertinente qualquer argumento de  “benefício heterônomo”
424

 ou mesmo 

de que “a União federaliza ganhos e subnacionaliza custos”,
425

 dado que a assimilação do 

princípio do país do destino à legislação tributária brasileira se realizou soberanamente por 

ato da República Federativa do Brasil, com observância fiel de todo o iter procedimental de 

internalização de tratados internacionais, conforme prescrito na Constituição Federal. 

Heleno Taveira Tôrres, ao tratar acerca dos tratados internacionais no federalismo 

fiscal brasileiro, leciona com clareza que a atribuição constitucional do poder de tributar, bem 

como suas limitações, não impede que a República Federativa do Brasil venha a assumir 

compromissos internacionais derrogatórios de competências tributárias antes conferidas, com 

vistas a suprimir possível bitributação.
426

 

A pretensa (i)legitimidade da desoneração tributária das exportações, mediante assimilação 

do princípio do país do destino no ICMS, embora não possa servir de fundamento para pretensão 

ressarcitória dos estados, tampouco macula tal desiderato, considerando que o próprio Congresso 

Nacional, ao desonerar o ICMS nas exportações, concebeu Fundo da Lei Kandir. 

Há algum tempo no Brasil qualquer proposta de reforma do ICMS é tachada de 

inconstitucional sob o equivocado argumento de que se estaria a suprimir parcela da 

competência tributária dos estados – como se o poder de tributar fosse pressuposto de 

existência da forma federativa de Estado –, enquanto na realidade basta assegurar autonomia 

financeira aos entes federados.
427

 

                                                 
423

 Article XVI. The exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when 

destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts in excess of those 

which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy. 
424

 RIANI, Flávio; ALBUQUERQUE, Célio Marcos Pontes de. Lei Kandir e a perda de receita do estado de 

Minas Gerais. Seminários do CEDEPLAR, 2008, p. 16. Disponível em: 

http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2008/D08A032.pdf. Acesso em: 10/4/2017. 
425

  BATISTA JR., Onofre Alves. A malfadada política macroeconômica da Lei Kandir. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2017-mai-02/malfadada-politica-macroeconomica-lei-kandir Acesso em: 

03/09/2017. 
426

  TÔRRES, Heleno Taveira. Tratados e convenções internacionais em matéria tributária e o federalismo fiscal 

brasileiro. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 86, p. 47, 2002. 
427

  DORIA, Antônio Roberto Sampaio. Discriminação de rendas tributárias. São Paulo: José Bushatsky Editor, 

1972. p. 11. 

http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2008/D08A032.pdf
http://www.conjur.com.br/2017-mai-02/malfadada-politica-macroeconomica-lei-kandir
http://www.conjur.com.br/2017-mai-02/malfadada-politica-macroeconomica-lei-kandir
http://www.conjur.com.br/2017-mai-02/malfadada-politica-macroeconomica-lei-kandir


107 
 

Conforme visto, a autonomia financeira no federalismo fiscal brasileiro é assegurada 

não só por meio da atribuição de competência tributária aos entes federados, mas, também, 

pela repartição de receitas por meio da participação direta no produto da arrecadação ou por 

transferências intergovernamentais, inclusive utilizando-se de fundos. 

A partir desse arquétipo constitucional, o Governo Federal e os estados da federação, 

após muitas rodadas de negociações no Congresso Nacional e Ministério da Fazenda, típicas 

de um federalismo cooperativo, conceberam o Fundo da Lei Kandir, um mecanismo para 

compensar os estados das perdas arrecadatórias do ICMS nas exportações. Isso assegurou a 

autonomia financeira destes, portanto, ausente qualquer ofensa ao pacto federativo. 

Ademais, impende registrar, desde já, que “a Lei Kandir fez bem mais que desonerar 

as exportações”,
428

 vez que previa, originalmente, o direito de crédito de bens de uso e 

consumo, isentava bens de capital e substituía o crédito físico pelo financeiro, conforme será 

objeto de análise próximo capítulo. Oportuno lembrar, ainda, que parte das exportações já 

estavam há muito desoneradas. 

A proposta original da Lei Kandir previa que durante cinco anos, em compensação às 

perdas arrecadatórias ante a desoneração dos semielaborados e dos bens de capital, a União 

entregaria aos estados títulos do tesouro nacional (TTNs), com prazo de vencimento não inferior a 

20 anos, remunerados por taxa igual ao custo médio das dívidas dos estados junto à União. Os 

TTNs não seriam negociados em mercado, mas poderiam ser utilizados na quitação da dívida e 

tributos federais. Isso inicialmente os seduziu não só pelo poder liberatório de operações de 

créditos já contratadas, mas, também, pelo aumento da capacidade de endividamento. 

Na segunda rodada de negociações, a compensação mediante TTNs já foi substituída 

por transferências mensais de recursos orçamentários pela União, sob a expectativa dos 

estados de manterem o patamar de receitas antes da vigência da lei. Assim, se estabeleceu o 

modelo de transferências “seguro-receita”, nos termos do anexo I da Lei Kandir. 

A Lei Kandir estabeleceu que a União entregasse mensalmente aos estados e 

municípios montante calculado nos termos do anexo I, cujo “propósito não era compensar os 
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Estados pelas perdas que sofreriam por deixarem de tributar as exportações de produtos 

primários e semielaborados, os bens de capital e os bens de consumo.”
429

 

A ausência de conexão entre as desonerações promovidas e as transferências deve-se, 

primeiro, à impossibilidade prática de mensuração real das perdas, dada a natural oscilação da 

arrecadação, sobretudo em matéria de tributação do comércio exterior, submetida à variação 

cambial e/ou à oscilação do preço internacional das commodities fixadas em bolsas de 

mercadorias e futuros (BM&F). 

A fixação do valor das transferências foi o ponto mais debatido por ocasião da edição 

da Lei Kandir na medida em que os estados pretendiam ressarcimento na alíquota incidente 

sobre as mercadorias que seriam desoneradas, ignorando, de outro lado, como sustentava a 

União, que haveria um aumento da arrecadação ante o fomento do setor produtivo, como de 

fato houve.
430

 

No entanto, a razão principal do Governo Federal sustentar a ausência de conexão 

entre as transferências e as desonerações é de política econômica, considerando que na 

tributação sobre o valor agregado não se tributam as exportações como aplicação imediata do 

princípio do país do destino, nem mesmo bens de capital e bens de uso e consumo. 

Para o Governo Federal, portanto, as transferências da Lei Kandir
431

 não têm como 

contrapartida as mudanças que a lei previa tratando-se, apenas, de um mecanismo transitório 

de amenização da reforma do ICMS “para um imposto de qualidade semelhante aos dos 

demais países economicamente importantes do mundo mediante o que ficou conhecido como 

seguro-receita.”
432

 

A Lei Complementar n. 102, de 11 de julho de 2000, alterou a sistemática do seguro-

garantia, ou seguro-receita, fixando um valor fixo de transferências aos estados. Aos 

contribuintes, a LC 102 reafirmou a possibilidade dos exportadores que estivessem a 
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acumular créditos em etapas anteriores à exportação de realizar transferência desses a outros 

contribuintes do mesmo estado, desde que autorizados pela legislação estadual.
433

 

Posteriormente, a Lei Complementar n. 115, de 26 de dezembro de 2002, eliminou o 

seguro-receita, estabelecendo o repasse de R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil 

reais) para 2003 e que no próximo triênio a União entregaria aos estados montantes a serem 

fixados nas respectivas leis orçamentárias (LOAs). A LC 115 reconheceu implicitamente que 

as transferências apenas servem-se da Lei Kandir como referência legislativa, sem que seu 

montante tenha qualquer relação com as desonerações promovidas. Desde 2004 até os dias 

atuais, as transferências são realizadas conforme as discussões empreendidas em cada LOA e 

a disposição política do governante de plantão, sob um modelo de “livre negociação 

política”.
434

 

A EC 42/2003 constitucionalizou tais repasses no ADCT,
435

 convolando-os em 

transferências constitucionais obrigatórias em montante a ser definido em lei complementar, 

no entanto, o dispositivo padece ainda de integração legislativa, de modo que permanece a 

natureza jurídica de transferências voluntárias. 

De toda a evolução legislativa das transferências do governo federal aos estados 

verifica-se que a desoneração tributária em si das exportações não gera direito subjetivo de 

crédito dos estados perante o Governo Federal, considerando que tal garantia vigorou tão 

apenas até a LC n. 115, que extinguiu o modelo “seguro-receita”. 

Desde então vigora um modelo de “livre negociação política”, no qual a União 

usualmente veta a inclusão de qualquer transferência desse jaez na LOA. Nesse cenário, os 

estados, que ainda vislumbram as transferências como contrapartida das desonerações das 
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exportações, empreendem retaliações aos contribuintes, deixando de reconhecer seus créditos 

e/ou vedando transferências para outros contribuintes.
436

 

Essa retaliação empreendida decorre da própria falta de discernimento das diferentes 

relações jurídicas que há na medida em que a relação jurídica financeira da União perante os 

estados, de pactuação de transferências financeiras, em absolutamente nada se confunde com 

a relação jurídica tributária/financeira que há entre estados e contribuinte apto à geração de 

créditos na cadeia produtiva exportadora. Logo, sobretudo a partir da EC 42/2003, “os 

Estados não podem condicionar a manutenção e o aproveitamento do crédito escritural dos 

exportadores à prestação, pela União, de uma ‘contra-partida’.”
437

 

Outra importante inovação trazida pela EC 42/2003 foi a fixação de regra que prevê 

evento para o término das transferências. O marco fixado foi até que o ICMS “tenha o produto 

da sua arrecadação destinado, predominantemente, em proporção não inferior a oitenta por 

cento no Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços”.
438

 

A razão de tal evento é que, porventura o ICMS observe o regime do destino como 

regra de repartição de competência nas operações interestaduais, ter-se-á um equilíbrio 

federativo na medida em que os estados exportadores não se verão na injusta situação de 

aceitar créditos das operações anteriores realizadas em outros estados. 

A EC 87/2015, ao prever adoção gradual do regime do destino, no qual a arrecadação 

será realizada predominantemente no estado de destino, representará o fim das transferências.
439

 

Talvez em função da expectativa da reforma do ICMS o Governo Federal tenha 

segurado ao máximo projeto de lei complementar que venha a regulamentar o art. 91, do 

ADCT. Isso culminou no ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) n. 25 pelo Governador do Estado do Pará perante o STF, conforme será mais bem 

analisado no item 2.3.1. 

Além das transferências constitucionais do Fundo de Compensação pela Exportação 

de Produtos Industrializados (FPEX) e do Fundo da Lei Kandir, que visam ressarcir as perdas 
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decorrentes das desonerações de IPI e ICMS, respectivamente, estados, Distrito Federal e 

municípios contam, ainda, com o auxílio financeiro para fomento das exportações (FEX). 

 

2.2.3 Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) 

 

O FEX foi instituído por meio da Medida Provisória (MPV) n. 193 e consiste em mera 

transferência intergovernamental voluntária na medida em que demanda prévia autorização 

para inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) e disponibilidade não só financeira, mas, 

sobretudo, política, para seu repasse aos estados. 

Nesse cenário, a cada ano se discute, por ocasião da edição da LOA, no Congresso 

Nacional, o valor das transferências que serão autorizadas para posterior edição de lei 

específica destinando-as aos estados. 

Até o ano de 2012 as LOAs da União apresentavam rubricas exclusivas para o FEX, 

ocorrendo sua disponibilização aos estados por meio de Medida Provisória (MPV) ou Lei 

Ordinária. No ano de 2013 não houve previsão orçamentária, mas o FEX foi disponibilizado 

aos estados por meio de MPV para pagamento trinta dias após sua publicação; o que deu-se 

apenas no ano de 2014.
440

 Nesse mesmo ano, o FEX tampouco foi previsto e apenas em 2015 

foi editada lei disponibilizando recursos aos estados na ordem de 1,9 bilhão.
441

 

No exercício de 2015, com vistas a evitar a constante procrastinação do Governo 

Federal, foi apresentado, ainda em março, por iniciativa da Senadora Lúcia Vânia (GO), o 

Projeto de Lei do Senado Federal (PLS) n. 136/2015, com a finalidade de regular a 

distribuição do FEX. Em outubro daquele ano o PLS foi aprovado, em decisão terminativa da 

Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional (CEDN), e enviado para a Câmara dos 

Deputados, onde passou a tramitar sob a forma do Projeto de Lei (PL) n. 3.410, de 2015. Em 

dezembro, foi apresentado parecer pela aprovação junto à Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara, não tendo, no entanto, 

prosseguimento nesse período. Em 29 de março de 2016, a Presidente da República de então, 

necessitando do apoio de parlamentares e governos estaduais, publicou a Medida Provisória 

(MPV) n. 720, de 2016, estabelecendo a distribuição de recursos do FEX para 2015. 
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No exercício de 2016, por meio da edição da Medida Provisória n. 749, de 13 de 

outubro de 2016, foram liberados aos estados e municípios 1,9 bilhão, também em um 

ambiente de busca de apoio político pela Presidência da República. 

Para o exercício de 2017 tramita, no Congresso Nacional, Projeto de Lei do Senado 

Federal (PLS) n. 38, de relatoria do Senador Ricardo Ferraço (ES), que prevê 

R$ 1.910.415.896,00 (um bilhão, novecentos e dez milhões, quatrocentos e quinze mil e 

oitocentos e noventa e seis reais). 

O breve relato das transferências do FEX nos últimos cinco anos tem por propósito 

evidenciar a barganha política que vigora entre União, Congresso, estados e municípios, o que 

denuncia que a disponibilização de recursos aos Estados, sob o modelo de “livre negociação 

política”, só funciona em função da grave crise política que assola o Governo Federal. O Poder 

Executivo Federal, hostilizado e sem o apoio dos congressistas e governadores dos estados, vê-

se compelido a afagá-los mediante a realização das transferências do FEX, no que se 

convencionou denominar de “presidencialismo de cooptação”. Isso traz consequências nefastas 

ao federalismo fiscal brasileiro, entre as quais os constantes conflitos federativos verticais. 

 

2.3 Lei Kandir e conflitos federativos fiscais 

 

A proposta de edição da Lei Kandir, que inicialmente era fruto consensual de 

entendimentos entre Ministério da Fazenda, Congresso Nacional e governos dos estados para 

racionalizar o ICMS e colocar fim às disputas federativas, ao final tornou-se combustível para 

os conflitos federativos verticais, dos estados em face da União, e horizontais entre os estados: 

a nociva “guerra fiscal de ICMS”. 

 

2.3.1 Conflitos federativos verticais na desoneração das exportações 

 

Simultaneamente à guerra fiscal de ICMS, alguns estados da federação ajuizaram 

ações cíveis originárias (ACOs) em face da União com a pretensão original de ressarcimento 

integral das perdas arrecadatórias, mediante cálculos simplistas da alíquota aplicada aos 

produtos destinados ao exterior. Basicamente, entendiam que a Federação havia promovido, 

com a edição da Lei Kandir, “cortesia com chapéu alheio”, tese hoje reiterada ante a precária 
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situação financeira de alguns estados com pretensão, inclusive, de “acerto de contas”, 

considerando o alto endividamento destes junto ao Governo Federal.
442

 

O Estado do Rio de Janeiro (RJ) foi o primeiro a inaugurar seu pleito perante a União 

Federal alegando, em suma, ao longo da evolução legislativa da Lei Kandir, que nunca fora 

integralmente ressarcido. A União, por sua vez, sustenta a ausência de direito subjetivo dos 

estados na medida em que todas as transferências realizaram-se em um ambiente de livre 

negociação, sem qualquer vínculo com as desonerações.
443

 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pela improcedência da ação sob o 

argumento de que a desoneração das exportações foi promovida por meio de um “acordo 

político conduzido pela União e os Estados” com o interesse conjunto de trazer índices 

positivos para a balança comercial brasileira. 

Em decisão monocrática, o Ministro Dias Toffoli sentenciou que a pretensão do Estado 

do Rio de Janeiro não encontra respaldo na norma constitucional na medida em que o 

histórico-econômico da arrecadação de ICMS antes da Lei Kandir não é argumento suficiente 

para conferir direito a ressarcimento do ente que aderiu à política nacional de desoneração das 

exportações; de modo que o estado também se beneficiou das desonerações empreendidas. 

Irresignado com a decisão, o Estado do Rio de Janeiro opôs recurso de Agravo 

Regimental no qual sustentava, em suma, a prova pericial constante dos autos e atestava que 

não houve o ressarcimento integral das desonerações de ICMS, encontrando-se o estado a 

suportar grande ônus pela desoneração empreendida pela Lei Kandir. 

O Pleno do STF afastou a pretensão do Estado do Rio de Janeiro trazendo uma série 

de precedentes
444

 que estão a indicar que a Constituição, bem como a Lei Complementar, não 

asseguram o ressarcimento integral, tendo os estados da Federação, por meio de seus 

representantes no Congresso Nacional, livremente aderido a uma política nacional de 

desoneração das exportações que teoricamente beneficiaria suas economias regionais. 

No julgamento assentou-se, ainda, o entendimento de que o art. 91, do ADCT, prevê 

apenas regra de transição, de modo que a omissão em sua regulamentação não confere direito 

                                                 
442

  BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; DA SILVA, Fernanda Alen Gonçalves. A malfadada política 

macroeconômica da Lei Kandir. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2017-mai-02/malfadada-politica-

macroeconomica-lei-kandir. Acesso em: 02/05/2017. 
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  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar (AC) n. 1.325/PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence e Ação 

Cível Originária (ACO) n. 779/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli. 
444

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar (MC) n. 1.325, Rel. Min. Dias Toffoli, julgada em 30 

de novembro de 2017, decisão publicada em 14 de março de 2017. 
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aos estados pela adoção de critérios diversos a conferi-lhes ressarcimento integral da 

desoneração das exportações.
445

 

Os estados do Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Mato 

Grosso do Sul (MS) ajuizaram também ACOs com a alegação de que a União descumpriu os 

comandos normativos do art. 31 da Lei Kandir e, posteriormente, o art. 91, § 3º, do ADCT, ao 

não ressarci-los integramente, bem como ao não considerar o critério histórico-econômico na 

inclusão orçamentária da reposição financeira a partir do ano de 2004, previsto no art. 31 da 

LC 87/96. O Ministro Edson Fachin tomou como razões, para decidir o julgado, a ACO do 

Estado do Rio de Janeiro e negou monocraticamente o pedido “por manifesta 

improcedência”.
446

 

O Estado do Mato Grosso (MT) também ajuizou, em face da União, com suposta 

pretensão declaratória de que ‘tem direito à plena e integral compensação dos prejuízos 

sofridos com a desoneração ampla do ICMS na exportação’, enquanto pretendia provimento 

nitidamente condenatório da União “ao ressarcimento integral das perdas sofridas com a 

ampla desoneração do ICMS”.
447

 

Em decisão monocrática o Ministro Ricardo Lewandowski entendeu por ausente 

interesse processual na medida em que a pretensão de condenação da União em sede de ação 

declaratória carece de adequação. Ademais, sentenciou que o autor, ao externar pretensão de 

que faz “jus ao ressarcimento integral das perdas sofridas com a ampla desoneração do ICMS, 

do período anterior à propositura da ação, e desde 1996”, formulou pedido genérico na 

medida em que indeterminada a quantificação de tais supostas perdas, o que advém desde as 

discussões da edição da Lei Kandir, conforme visto. A partir dessas razões, o feito foi extinto 

sem julgamento de mérito.
448

 

Irresignado com o provimento jurisdicional, o Estado do Mato Grosso recorreu da 

decisão monocrática, sendo o feito julgado pelo plenário do STF, que igualmente entendeu, 

                                                 
445

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cível Originária (ACO) n. 779 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 

julgada em 30 de novembro de 2017, decisão publicada em 14 de março de 2017. 
446

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cível Originária (ACO) n. 792, Rel. Min. Edson Fachin, julgada 

em 2 de fevereiro de 2016. 
447

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cível Originária (ACO) n. 1044/MT, Rel. Min. Luiz Fux, julgada 

em 30 de novembro de 2016, acórdão publicado em fevereiro de 2017. 
448

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ACO 812, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski. 
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por unanimidade, por sua extinção, adotando-se como razão de decidir os fundamentos da 

decisão antes proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski.
449

 

Na ação ajuizada pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Mato 

Grosso do Sul, o Ministro Edson Fachin sentenciou que a pretensão veiculada carece de 

norma que determine à União a obrigação de compensar as perdas de receita da arrecadação 

de ICMS sobre produtos destinados à exportação. Além disso, registrou, em obter dictum, ao 

acolher os argumentos da União, que a EC n. 42/2003 “[...] não resultou do exercício da sua 

competência legislativa privativa, mas da atuação harmônica de todas as unidades federativas 

do país.”
450

 A ação ajuizada pelo Rio de Janeiro teve igual desfecho.
451

 

O obter dictum da decisão, muito embora correto “quanto à atuação harmônica de todas 

as unidades federativas”, carece de melhor explicação. Como “contrapartida” dessa cooperação 

federativa típica de um federalismo participativo, foi acordado, entre Ministério da Fazenda, 

governadores e congressistas, compensação aos estados em “[...] montante definido em lei 

complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados.” 

O Estado do Pará (PA), antevendo o insucesso dos demais estados da Federação, 

empreendeu estratégia processual diversa ao ajuizar Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) ante a ausência de edição de norma de integração, 

depois de transcorridos mais uma década da EC n. 42/2003, o que permitiria aos estados o 

incremento das transferências do FEX. 

Os estados de Goiás (GO), Bahia (BA), Maranhão (MA), Sergipe (SE), Santa Catarina 

(SC), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR), Rondônia (RO), Mato Grosso (MT), Mato 

                                                 
449

  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. OBJETIVO DO 

ESTADO MEMBRO DE RESSARCIMENTO. LEI KANDIR. ICMS INCIDENTE SOBRE 

EXPORTAÇÕES. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MODALIDADE ADEQUAÇÃO. ART. 4º DO CPC. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Pretensão de “declaração” do direito de ser 

indenizado pela União. Alegação do Estado membro de que os prejuízos decorrentes da desoneração do 

ICMS incidente sobre as exportações de mercadorias, na forma da Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), 

foram maiores do que a compensação estabelecida. II - Ausência de condição das ações aforadas, 

representada pelo interesse processual, na modalidade adequação. Exclusividade do provimento jurisdicional 

declaratório para a declaração de existência ou inexistência de relação jurídica, ou a declaração de 

autenticidade ou de falsidade de documento. Inteligência do art. 4º do Código de Processo Civil. III - O 

provimento jurisdicional declaratório é absolutamente desprovido de exequibilidade, razão pela qual não 

enseja a sua execução por meio do cumprimento de sentença. IV - Proibição de pedidos genéricos. Exceção 

das hipóteses expressamente previstas no art. 286 do CPC. V - Extinção do processo sem análise de mérito. 

Art. 267, VI, do CPC. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (BRASIL. Supremo Tribunal 

Federal. ACO 812 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 

14/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 04-06-2014 PUBLIC 05-06-2014). 
450

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cível Originária (ACO) n. 792/PR, rel. Min. Edson Fachin, 

julgado em 06 de fevereiro de 2016. 
451

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar (AC) n. 1325/PR, rel. Min. Sepúlveda Pertence e Ação 

Cível Originária (ACO) n. 779/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03 de agosto de 2015. 
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Grosso do Sul (MS), Espírito Santo (ES), Rio de Janeiro (RJ) e Distrito Federal (DF) 

ingressaram na ação na condição de amicus curiae, reiterando o pedido formulado pelo 

Estado do Pará (PA). 

Em parecer, a PGR opinou pela procedência parcial do pedido,
452

 com a determinação, 

ao Congresso Nacional, para que este supra a omissão constitucional em prazo razoável para 

sua deliberação e aprovação, sob o risco do TCU assim o fazer. 

Por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 

(ADO) n. 25, o Min. Relator Gilmar Mendes fez-se acompanhado da unanimidade dos 

Ministros da corte para ressoarem em bom e alto som a grave inconstitucionalidade do 

fenômeno ocorrido no federalismo fiscal brasileiro de concentração de recursos na União em 

prejuízo aos estados. 

Nesse sentido, o decano da corte, Ministro Celso de Mello, chancelou “[...] a crítica 

feita pelo eminente Professor Fernando Facury Scaff (“Aspectos Financeiros do Sistema de 

Organização Territorial do Brasil”, “in” “Ordenamento Territorial em Brasil y España”, p. 235, 

Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005), no sentido de que, atualmente, acha-se a Federação 

brasileira fortemente centralizada na pessoa política da União.” 

Considerando esse cenário de centralização fiscal na União, que atenta contra o 

federalismo de cooperação, o STF vislumbrou que a inércia legislativa ao regular o prescrito 

no art. 91 do ADCT, há mais de 10 anos, compromete a autonomia financeira dos entes 

subnacionais e, por conseguinte, a própria Federação. 

Ao final do julgamento o STF, por unanimidade de votos, julgou procedente a ação 

para declarar a mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista 

no art. 91 do ADCT, fixando prazo para tanto. 

Grande discussão houve em plenário quanto ao caráter mandamental da decisão ao 

Congresso Nacional para edição de lei no prazo de 12 meses. Porventura não sanada essa 

                                                 
452

  “BRASIL. Procuradoria-Geral da República. Parecer. Ação Direta por Inconstitucionalidade por Omissão. 

Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Imunidade tributária relativa ao imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação (ICMS) incidente sobre produtos e serviços destinados ao exterior (art. 155, 

§ 2º, inciso X, alínea a, da Constituição da República, com redação dada pela Emenda Constitucional 42, de 

19 de dezembro de 2003). Previsão no art. 91 e § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) de edição de lei complementar com objetivo de regulamentar o sistema de compensação financeira 

aos Estados-membros. Preliminares. Legitimidade ativa ad causam e pertinência temática. Possibilidade 

jurídica do pedido, que foi adequadamente formulado (art. 267, VI, do Código de Processo Civil). Mérito. 

Reconhecimento da omissão do Poder Legislativo. Transcurso de tempo razoável. Existência de lei 

complementar a regulamentar provisoriamente a matéria não afasta a omissão legislativa. Existência de 

projetos de lei em tramitação. Caracterização da inertia deliberandi. Precedentes. Possibilidade do 

estabelecimento de prazo razoável para o Congresso Nacional editar a norma regulamentadora. Caso o prazo 

não seja observado, o Supremo Tribunal Federal poderá fixar solução normativa para o tema. Parecer pela 

procedência parcial do pedido.” 
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omissão, o STF também determinou que o Tribunal de Contas da União (TCU): 1) fixe o 

valor do montante total a ser transferido aos estados-membros e ao DF, considerando os 

critérios dispostos no art. 91 do ADCT para fixação do montante a ser transferido anualmente; 

2) calcule o valor das quotas a que cada um deles fará jus, considerando os entendimentos 

entre estados e DF no âmbito do Confaz; 3) e que se adotem perante demais órgãos 

procedimentos orçamentários necessários para o cumprimento da decisão, com destaque para 

inclusão dos valores definidos pelo TCU na proposta de LOA da União. 

O Ministro Marco Aurélio entendeu que a decisão proferida em sede de ADO não tem 

eficácia mandamental, muito menos constitutiva, na medida que assim admitir ter-se-ia 

constituído em afronta ao princípio da separação dos poderes. 

Não foi a primeira vez que o STF determina, ao Congresso Nacional, o suprimento de 

omissão legislativa a impedir transferências de recursos da União aos estados. Em função da 

declaração de inconstitucionalidade dos critérios de repasse do Fundo de Participação dos 

Estados (FPE),
453

 com eficácia pro futuro, o STF determinou que o Congresso Nacional 

editasse, até 31/12/2012, lei complementar com as regras para essas transferências.
454

 

Esgotado o prazo e permanecida a inércia do Congresso Nacional, os governadores 

dos estados de Pernambuco, Maranhão, Bahia e Minas Gerais ajuizaram ADO
455

 com vistas a 

suprir tal omissão legislativa e a garantir a execução das transferências.
456

 Atendendo pedido 

cautelar, o Min. Ricardo Lewandowski determinou a realização das transferências sob os 

critérios considerados inconstitucionais por outros 150 dias, “desde que não sobrevenha nova 

disciplina jurídica, sem prejuízo de eventuais compensações financeiras, entre os entes 

federados, a serem eventualmente definidas em lei complementar.” Posteriormente, foi 

sancionada a LC n. 143, em 18 de julho de 2013, extinguindo-se a ação por perda de objeto. 

Do observado no rito da ADO n. 23 tem-se que a omissão legislativa do Congresso 

Nacional contribui para a manutenção da inequidade fiscal entre os entes federativos, na 

medida em que contingenciadas transferências do Governo Federal aos estados. 

A ADO n. 25 inovou, ante o vivenciado com a ADO 23, ao determinar ao TCU que 

fixe os valores a serem repassados aos estados, afastando-se o risco de continuar o modelo 

anterior. Interessante notar que na ADO n. 25 o transcurso de tempo opera em favor do 
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  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 875, 1.987, 2.727 e 3.243, 

Rel. Min. Gilmar Mendes; DJe 76, 29/04/2010. 
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  “Art. 161. Cabe à lei complementar: [...] II - estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o 

art. 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso I, objetivando 

promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios; [...].” 
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  Ceará, Goiás, Paraíba, Alagoas, Sergipe, São Paulo e Tocantins ingressaram no feito na condição de amici curiae. 
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  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADInPO) n. 23, rel. 

Min. Dias Toffoli, julgado em 11/04/2014. 
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Governo Federal na medida em que há dispositivo do próprio ADCT que estabelece o evento 

certo para o término da obrigação da União de realização de tais transferências aos estados.
457

 

Além da eficácia declaratória da mora constitucional e mandamental ao Congresso 

Nacional
458

 há quem entenda, ainda, que a decisão proferida em sede da ADO n. 25 tem 

efeitos constitutivos de direitos à compensação das perdas dos estados perante a União: 

 

[…] O Direito, por princípio, consagra a máxima de que aquele que causou prejuízo 

a outrem deve compensar o dano causado. O que o voto do ministro Gilmar deixou 

evidenciado é que foi a política da União que deu causa à sensível queda de 

arrecadação dos estados exportadores de commodities. Quem causou o prejuízo aos 

estados foi claramente a política (por certo atabalhoada) da União. É por isso que, 

sem sombra de dúvidas, MG é, por igual, credora da União, já que houve 

reconhecimento tanto da “mora legislativa” como do “direito à compensação das 

perdas” decorrentes da desoneração de ICMS nas exportações. [...] No caso mineiro, 

apenas para ilustrar, se tomarmos os valores repassados nos termos da famigerada 

Lei Kandir e as perdas efetivas impostas pela União, os prejuízos ultrapassam a cifra 

dos R$ 135 bilhões (valores corrigidos pela Selic capitalizada, menor índice 

utilizado pela União na cobrança das dívidas dos estados).
459 

 

A partir do entendimento de que haveria eficácia retroativa da decisão a determinar 

ressarcimento de perdas incorridas desde a edição da Lei Kandir, o Confaz chegou a estimar 

valores que ultrapassam 500 bilhões de reais. Somente o Estado de Minas Gerais teria mais de 

80 bilhões de reais a serem ressarcidos, que, em um “encontro de contas” com a dívida 

pública contraída perante o Governo Federal, tornar-se-ia de devedor a credor da União. 

A pretensão dos estados na percepção de valores correspondentes às perdas com a 

desoneração das exportações não merece prosperar, na medida em que não havia lei que assim 

o determinasse. Apenas a partir da declaração de inconstitucionalidade por omissão é que a lei 

correspondente será editada com efeitos meramente prospectivos, portanto, o direito dos 

estados declarado em sede da ADO n. 25 corresponde a parcelas futuras fixadas na lei a ser 

editada em regulamentação do art. 91, do ADCT. 

Por mais justo que sejam os reclamos dos estados ante a realidade centralizadora do  

federalismo brasileiro, entender de modo contrário a isso é pretender que as Ações Declaratórias 
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  ADCT, art. 91, § 2º. “A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido em lei 
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de Inconstitucionalidade por omissão tenham efeito constitutivo de direito e eficácia ex tunc, o 

que não corresponde ao previsto no ordenamento jurídico-constitucional pátrio.
460

 

Nada impede, porém, os estados de pleitearem, ao Congresso Nacional, a fixação do 

dever ao Governo Federal de transferência voluntária, com vistas a compensarem perdas de 

receitas pretéritas, porém, diz respeito a pleito meramente político, não consubstanciado em 

direito qualquer outorgado aos entes federados por Lei Complementar, muito menos pela 

Constituição Federal. 

A propósito da eficácia temporal da decisão e dos efeitos temporais da Lei 

Complementar a ser editada,
461

 interessante notar que tratar-se-á de lei temporária com evento 

certo para o término de sua vigência. 

A edição da EC n. 87, em 16 de abril de 2015, veio a estabelecer data certa para a 

vigência da lei complementar a ser editada na medida em que estabelece autênticas regras de 

repartição de competências no diferencial de alíquotas de ICMS nas operações interestaduais 

entre estado de origem e estado de destino.
462

 Já em 2018 ter-se-á que mais de 80% da 

arrecadação será de titularidade do estado de destino, o que representará o término das 

transferências da União aos entes federados. 

Antes mesmo da edição da EC 87 Fernando Facury Scaff
463

 já indicava que a adoção do 

critério do destino nas operações interestaduais representava grande avanço ao federalismo fiscal 

brasileiro na medida em que propicia melhor divisão de receitas ao corrigir os diferentes estágios 
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ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias.” (BRASIL. Presidência da 
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de origem; II – para o ano de 2016: 40% (quarenta por cento) para o Estado de destino e 60% (sessenta por 
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Estado de destino e 20% (vinte por cento) para o Estado de origem; V – a partir do ano de 2019: 100% (cem 

por cento) para o Estado de destino.” 
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de desenvolvimento dos estados produtores e consumidores e, simultaneamente, proporciona 

equalização fiscal ao compatibilizar necessidade e capacidade fiscal dos entes federados. 

Grande aposta da EC 87 é também neutralizar os efeitos dos incentivos fiscais de 

ICMS praticados pelos estados, à revelia do Confaz, em busca de investimentos em seus 

territórios. 

Nesse cenário federativo há doutrina
464

 que indica que a guerra fiscal entre os estados 

foi por anos sustentada pelas transferências realizadas pelo Governo Federal a título de 

compensação pela desoneração de ICMS nas exportações. Vejamos. 

 

2.3.2 Lei Kandir e a guerra fiscal de ICMS 

 

A proposta de edição da Lei Kandir guarda íntima relação com a competição tributária 

entre os estados na atração de investimentos mediante incentivos fiscais de ICMS, o que 

terminou conhecido como fenômeno da guerra fiscal. 

Desde as primeiras discussões havia forte propósito do Governo Federal em 

estabelecer um fim à nefasta prática da guerra fiscal ante a inobservância, pelos estados, dos 

comandos da Lei Complementar n. 24/1975, com destaque para a concessão de incentivos 

fiscais à revelia do Confaz.
465

 

Um dos grandes pontos de divergência entre os estados e União era a concessão dos 

incentivos fiscais. Ao final das negociações no Congresso, a fim de garantir a aprovação da lei 

na Câmara, restou acordado, quando da sanção da Lei Kandir, que haveria o veto parcial de 

todos os artigos que regulavam a concessão de incentivos fiscais.
466

 Assim, permaneceram em 

vigor as normas sobre incentivos da LC n. 24/1975, portanto, a discussão de sua reforma não 

é recente.
467
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  Por último, vale registrar que foi editada a Lei Complementar n. 160, de 10 de julho de 2017, autorizando a 

convalidação dos incentivos fiscais unilaterais. 
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Não bastasse a Lei Kandir ter representado a perda da oportunidade de frear a guerra 

fiscal de ICMS ocasionou, ainda, uma “corrida” à concessão de incentivos pelos estados. 

Sob o modelo de ressarcimento “seguro-receita”, no qual fixados repasses de acordo 

com a arrecadação, estabeleceu-se uma lógica perversa na qual os estados industrializados 

tinham maior disponibilidade financeira para concessão de incentivos fiscais, logo, atraíram 

maior número de indústrias, garantindo, assim, maiores transferências da União. 

Nesse cenário, não sem razão Pelegrini afirma que a guerra fiscal de ICMS é 

financiada mediante recursos da União na medida em que os estados empreenderam grande 

renúncia de receita quando da concessão de incentivos de ICMS, certos de que contariam com 

as transferências federais, entre as quais do Fundo da Lei Kandir.
468

 

Aos estados menos industrializados só restou um caminho: aderir à famigerada guerra 

fiscal, o que contribuiu determinantemente para a deterioração das finanças estaduais.
469

 O 

tardio ingresso dos estados menos desenvolvidos na guerra fiscal denuncia outro grande 

paradoxo: “os Estados que concederam incentivos, podem mantê-los sem qualquer problema. 

No entanto, aqueles que se dispuseram a concedê-los agora, não poderão computar tais 

incentivos como perda de arrecadação para efeito do ‘seguro-receita’.”
470

 

Nesse cenário constata-se que, desde o modelo do “seguro-receita”, os estados mais 

prejudicados com a desoneração do ICMS nas exportações foram aqueles de economia 

voltada ao mercado internacional: sejam exportadores de commodities (MT, MS, GO, PA, RJ 

e MG), sejam exportadores de produtos industrializados (RS, PR e SC). Daí que não 

despropositadamente foram os que inauguraram a “guerra fiscal vertical” ao demandarem a 

União perante o STF. 

Outro consectário da guerra fiscal de ICMS que representa significativo prejuízo às 

exportações é a ausência do reconhecimento dos créditos nas operações interestaduais de 

mercadorias que venham a ser destinadas à exportação, vez que os estados da Federação 

estabelecem toda sorte de óbices burocráticos no ressarcimento aos contribuintes com vistas a 

retardar compensação e/ou efetivo ressarcimento. 

Exemplo disso tem se no estado de São Paulo, na cadeia produtiva de proteína animal, 

onde a matéria-prima da indústria paulista é adquirida preponderantemente nos estados 

                                                 
468
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vizinhos. Somente um contribuinte,
471

 líder mundial da cadeia produtiva de proteína animal, 

contabiliza R$ 1,06 bilhão em créditos de ICMS “glosados” em operações interestaduais com 

incentivos fiscais de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná, 

conhecidos como “boi-em-pé”.
472

 

Ante o fechamento de plantas frigoríficas, o estado de São Paulo, reconhecendo a 

realidade de acúmulo de créditos pelos contribuintes exportadores e, simultaneamente, as 

bilionárias autuações decorrentes de operações interestaduais acobertadas por incentivos 

fiscais unilaterais, editou regra
473

 excepcional que autoriza os frigoríficos a aproveitarem 

créditos ICMS ainda que possuam débito inscrito em dívida ativa, ação severamente criticada 

pelas autoridades fiscais.
474

 

 

2.4  Desonerações tributárias na cadeia exportadora, tax expenditure e responsabilidade 

fiscal 

 

Porventura se compreendam as desonerações das exportações como incentivos fiscais 

haverá, assim, gasto tributário (tax expenditure) que submeter-se-á ao regramento de renúncia 

de receita da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sem prejuízo do Sistema Multilateral de 

Comércio, que pressupõe, para configuração de um subsídio, justamente a prática de uma 

renúncia de receita tributária (revenue forgone).
475

 

A LRF, com vistas a conferir responsabilidade na gestão financeira da prática de 

benefícios fiscais, introduziu importante instrumento de controle da prática de renúncia de receitas 

                                                 
471

  APET – Associação Paulista de Estudos Tributários. São Paulo busca acordo com frigoríficos sobre ICMS. 

Disponível em: http://apet.jusbrasil.com.br/noticias/2837598/sp-busca-acordo-com-frigorificos-sobre-icms. 

Acesso em: 02/03/2016. 
472

  Cf. GONÇALVES, Fernando Dantas Casillo. Guerra fiscal – ICMS/SP – Créditos concedidos aos frigoríficos 

pela Lei do Estado do Paraná n. 13.212/01 – Glosa do crédito aproveitado pelo adquirente paulista – auto de 

infração – inexistência de incentivo por ser técnica de aplicação do princípio da não-cumulatividade – análise 

de julgados do STF e questões conexas. In: BORGES, Eduardo de Carvalho (Coord). Tributação no 

agronegócio. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 97-116. 
473

  SÃO PAULO. Decreto n. 57.686, de 28 de dezembro de 2011. Disciplina a concessão de regime especial para 

apropriação e utilização de crédito acumulado do ICMS por contribuinte classificado nos códigos 1011-2 e 

1012-1 da CNAE, que realize saídas de carne e demais produtos comestíveis resultantes do abate de aves, 

gado e leporídeos. Disponível em: 

http://www.legislacao.sp.gov.br/legislacao/dg280202.nsf/5fb5269ed17b47ab83256cfb00501469/6c895cdfb5

1af0fd8325797d00460fc3?OpenDocument. 
474  

Valor Econômico, Legislação & Tributos, de 21 de março de 2016. 
475

  Art. 1º, ASMC. 

http://apet.jusbrasil.com.br/noticias/2837598/sp-busca-acordo-com-frigorificos-sobre-icms


123 
 

tributárias mediante as exigências de estudos de prévio impacto financeiro-orçamentário e a 

adoção de medidas de compensação quando da afetação do equilíbrio orçamentário.
476

 

O art. 14 da LRF prevê que as renúncias fiscais devem estar acompanhadas de (I) 

demonstração, pelo proponente, de que a renúncia foi considerada na estimativa de receitas da 

lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Porventura afetando o equilíbrio orçamentário, a concessão do incentivo fiscal deverá 

estar acompanhada de medidas de compensação, no triênio, por meio do aumento de receita, 

proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de 

tributo ou contribuição (art. 14, II, LRF). 

Dadas as implicações da matéria, nas ordens interna e internacional, o exame das 

repercussões nas Finanças Públicas torna-se fundamental, sendo imperativo examinar se acaso 

as desonerações tributárias da cadeia produtiva exportadora representam renúncia de receita e 

qual a natureza dos créditos dos exportadores na contabilidade pública. 

 

2.4.1  Renúncia de receita, direito de ressarcimento na cadeia exportadora e despesa 

pública 

 

O fato da desoneração integral de ICMS nas exportações ter sido introduzida 

originalmente mediante Lei Complementar trouxe uma série de equivocadas compreensões: 

de que tratar-se-ia de isenção heterônoma na medida em que estaria o Governo Federal a 

renunciar tributos da competência dos estados, “cortesia com chapéu alheio”, benefício fiscal 

aos exportadores, etc. 

                                                 
476

  “Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia 
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disposto neste artigo não se aplica: I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e 
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inferior ao dos respectivos custos de cobrança.” 
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Tais premissas, quando aplicadas às Finanças Públicas, conduziram à precipitada e 

equivocada conclusão de que a desoneração da tributação indireta nas exportações 

corresponderia a uma renúncia de receita. 

Em pesquisa dedicada às diferentes modalidades de incentivo fiscal, Celso de Barros 

Correia Neto, ao enfrentar o efeito indutor das imunidades, concluiu que não é pelo fato de alguma 

delas desempenharem, em alguma medida, um efeito indutor, diante do benefício que representam, 

que tem-se uma renúncia de receita. O autor pondera que não há sentido algum na inclusão das 

imunidades na categoria dos benefícios fiscais para os fins do disposto no art. 14 da LRF.
477

 

Ives Gandra Martins leciona, com propriedade, que a desoneração de ICMS nas 

exportações “[...] não se trata de isenções, nem de incentivo, nem de benefícios fiscais.” Para o 

autor, trata-se de autêntica imunidade, portanto, não há renúncia fiscal, dado que a vedação ao 

exercício do poder de tributar as exportações é absoluta: “Ninguém renuncia ao que não tem”.
478

 

A exata compreensão da natureza da desoneração tributária de ICMS nas exportações 

como regra de imunidade tributária, que materializa a aplicação do princípio do país do 

destino, nos conduz à conclusão de que, ainda que presente o efeito indutor, não há renúncia 

de receita, pois de benefício fiscal não se trata. 

À imunidade do IPI aplica-se o mesmo entendimento “em decorrência do consenso 

entre os estudiosos de gastos tributários que não se deve exportar impostos internos, sendo 

esta exoneração uma praxe não representando gasto tributário.”
479

 

O mesmo raciocínio, no entanto, não pode ser aplicado de modo automático aos 

regimes especiais, demandando, assim, detida análise da categoria técnica da tributação 

empregada e de seus efeitos nas finanças públicas. 

Carlos Valder do Nascimento pondera que o comércio exterior é responsável por 60% 

das renúncias empreendidas através de incentivos fiscais setoriais; “dentre eles os créditos 

presumidos do PIS/Cofins e do IPI concedidos às firmas exportadoras.”
480

 

Preliminarmente, o registro do autor demanda no mínimo cautela na medida em que a 

desoneração da tributação indireta nas exportações não pode ser categorizada como “incentivo 

fiscal setorial”, dada a própria compreensão da aplicação do princípio do país do destino a 

moldar a base de tributação do Ente aos produtos consumidos no âmbito de seu território. 
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Diferente perspectiva tem-se ao referir-se às operações de importação nas quais a 

União tem o dever da imposição tributária por aplicação do próprio princípio do país do 

destino como medida de neutralidade no fluxo internacional de bens e serviços. 

A doutrina muito discutiu acerca da natureza do crédito-prêmio de IPI como 

“incentivo fiscal setorial”. Conforme visto, prevaleceu o entendimento equivocado do agente 

econômico exportador como integrante de um setor econômico específico. 

Marcelo Guerra Martins chega a citar o crédito-prêmio de IPI como renúncia de 

receita, registrando sua extinção dois anos após a edição da Constituição de 1988, na medida 

em que travava-se de incentivo fiscal setorial que não foi reeditado.
481

 Oportuno registrar que 

tal interpretação consolidou-se com outro propósito, no entanto, os argumentos lá veiculados 

são úteis para o alcance do discernimento de que o crédito-prêmio de IPI tem muito mais de 

crédito do que de prêmio,
482

 não configurando, assim, renúncia de receita. 

Para Heleno Taveira Tôrres, o crédito-prêmio IPI é decorrência do princípio da não 

cumulatividade, que admite a dedução dos custos fiscais na apuração do quantum do crédito 

devido: “[...] amparado sob a evidência de confirmação de garantia da não-cumulatividade em 

todos os seus termos, aliada àquela exigência de tributação pelo regime de ‘destino’, que se 

deve entender a lógica que preside o regime chamado crédito prêmio.”
483

 

Entre os vários regimes especiais na tributação federal muito já se discutiu quanto aos 

efeitos de renúncia de receita de cada um dos programas.
484

 A despeito de todas as discussões, 

se observa que o legislador revela-se pouco cauteloso quando da apreciação dos projetos de 

leis veiculadores de incentivos fiscais, aceitando a genérica alegação do Executivo de que não 

há afetação da estimativa de receita. 

O enfrentamento da questão, contudo, antecede o impacto orçamentário-financeiro, 

previsto no caput do art. 14 da LRF, na medida em que o que deve ser analisado é a própria 

estrutura da regra padrão de incidência tributária. Antes ainda se deve analisar se presente 

poder de tributar, conforme antes analisado, e se aquela desoneração não decorre de 

compromissos internacionais assumidos pela República Federativa do Brasil. 
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Em sede da tributação indireta sobre o valor agregado a questão revela-se um tanto 

mais tormentosa na medida em que presente a regra da não cumulatividade, por meio da qual 

o contribuinte credita-se do imposto incidente nas etapas anteriores. 

Há quem entenda que o crédito gerado ao longo da cadeia produtiva “longe de se 

enquadrar no conceito de benefício fiscal é parte indissociável da norma tributária de 

referência de tais tributos.” No entanto, aos créditos presumidos o autor não aplica o mesmo 

tratamento, na medida em que entende tratar-se de “benefício fiscal” ante o desvio da regra 

padrão do imposto. Isso implicaria sua correspondência a uma renúncia de receita.
485

 

Vale notar, ainda, que o crédito presumido usualmente tem uma função indutora, o que 

inevitavelmente conduz à sua compreensão como renúncia de receita. Não obstante, oportuno 

esclarecer que não é por estar presente a função indutora que automaticamente ter-se-á 

renúncia, na medida em que, a exemplo do crédito-prêmio, também podem ser mecanismos 

de ressarcimento do contribuinte de resíduos tributários incorridos ao longo da cadeia 

produtiva exportadora, a exemplo dos créditos presumidos IPI, instituídos com o objetivo de 

ressarcir do ônus de PIS/Cofins ao longo da cadeia produtiva. 

Há doutrina, porém, que entende que os créditos presumidos de IPI tem natureza de 

renúncia de receita.
486

 Oportuno consignar que tais créditos presumidos foram instituídos como 

ressarcimento aos exportadores em função dos resíduos tributários PIS/Cofins ao longo da cadeia 

produtiva exportadora. Portanto, ainda que “fictícios”, decorrem da cumulatividade presente na 

tributação federal, motivo pelo qual não devem ser encarados como renúncia de receita. 

Outra interessante discussão quanto à ocorrência de renúncia de receita respeita à 

desoneração das exportações “fictas”, isto é, quando exonerado tributo por não haver a saída 

física da mercadoria do território nacional, o que se encontra previsto no art. 6º, da Lei n. 

9.826, de 23 de agosto de 1999. O Ministério da Fazenda adotou o seguinte entendimento: 

 

“[...] a operação de exportação, originalmente utilizada para definir o critério 

material de incidência do Imposto de Exportação, tem sua função puramente fiscal 

cada vez mais suprimida para o alcance de objetivos extrafiscais. Assim é que, além 

de isenções diretas do Imposto de Exportação, a operação de exportação em si é 

utilizada como critério ou condição para o reconhecimento imunidade ou não-

incidência de outros tributos. É o caso da Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social – COFINS (art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003), e da Contribuição 

para o Programa de Integração Social – PIS (art. 5º da Lei nº 10.637, de 30 de 

dezembro de 2002) e da imunidade do Imposto sobre Produtos Industrializados (art. 
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153, § 3º, III, da CF), tributos que não incidem sobre exportações”. Do mesmo modo, 

a exportação de produtos nacionais sem a saída física do território aduaneiro 

preservaria o tratamento tributário oferecido à exportação.
487 

 

Do transcrito se verifica que o Ministério da Fazenda já fixou entendimento de que 

não haveria aumento de renúncia de receita, considerando que essas operações já não geram 

arrecadação tributária e não haveria de se adotarem medidas de compensação de renúncia de 

receita nos termos do inciso II, do art. 14, da LRF. 

Outra interessante operação de comércio exterior já analisada pelo Ministério da 

Fazenda são as operações praticadas sob o regime especial das Zonas de Processamento de 

Exportações (ZPEs), cujo regime tributário-aduaneiro teve sua modelagem inspirada nos 

Estados Unidos da América, onde são áreas de livre comércio com uso intensivo pela 

indústria local e com grande fomento estatal.
488

 

De acordo com a legislação tributária federal, os contribuintes instalados nas ZPEs gozam 

das seguintes desonerações na tributação indireta: II, IPI, PIS/Cofins, PIS/Cofins Importação e 

Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM); sem prejuízo das isenções 

de ICMS nas saídas internas destinadas aos estabelecimentos sitos nessas zonas.
489

 

O êxito das ZPEs na experiência comparada à implementação das ZPEs no Brasil sempre 

esteve marcada por discussões atinentes à renúncia de receita, sem prejuízo de que “se criaria um 

desequilíbrio competitivo entre a indústria nacional e aquelas instaladas nas ZPEs.”
490

 

Por ocasião do processo legislativo que fixou o novo regime tributário-aduaneiro das 

ZPEs,
491

 a PGFN opinou no sentido de inaplicável o art. 14 da LRF, na medida em que 

ignorado o número de sociedades empresárias aderentes ao regime especial, sendo seu 

impacto posteriormente considerado por ocasião da LOA. Vejamos: 

 

[...] diante de novo regime tributário a beneficiar somente as empresas que nele se 

enquadrassem dali em diante, nas situações e condições por ele estabelecidas, a 

situação não se subsumiria ao referido art. 14. Invocou-se a exposição de motivos 

                                                 
487

  BRASIL. Ministério da Fazenda. Parecer PGFN/CAT/Nº 318/2012. 
488

  Cf. TIEFENBRUN, Susan. Tax free trade zones of the world and in the United States. Northampton, MA: 

Edward Elgar Publishing, 2012. 
489

  BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Convênio n. 99, de 18 

de setembro de 1998. Autoriza as unidades federadas que menciona a conceder isenção nas saídas internas 

destinadas aos estabelecimentos localizados em Zona de Processamento de Exportação - ZPE. Disponível em: 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1998/cv099_98. 
490

  Cf. MELLO, Murilo. Zona de processamento de exportação- uma análise legislativa atual e comparativa. 

Revista Direito Tributário Internacional, São Paulo: Quartier Latin, v. 12, ano 4, p. 172, 2009. 
491

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 11.638, de 28 de 

dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei n
o
 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei 

n
o
 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de grande porte disposições relativas à 

elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm. 



128 

 

que afirmaria “em seu item 10, que ‘desconhecendo antecipadamente a quantidade 

de ZPE que serão instaladas no País e a quantidade de empresas que nelas 

funcionarão, fica impossibilitada a estimativa de renúncia’. Prossegue afirmando 

que o Poder Executivo considerará a possível renúncia fiscal no competente Decreto 

da Execução Fiscal e Financeira para o exercício 2008, e que para os exercícios de 

2009 e 2010 o efeito destas medidas sobre a arrecadação será considerado quando da 

elaboração do projeto de lei orçamentária anual”.
492 

  

Ademais, vale observar que o regime especial das ZPEs ao desonerar as importações 

de insumos empregados na cadeia produtiva exportadora atende o princípio do país do 

destino, sendo editado, justamente, com o propósito de assegurar a imunidade tributária das 

exportações, vez que, do contrário, estar-se-ia a “exportar tributos”. 

Do exposto, conclui-se que as diferentes técnicas exonerativas das exportações, desde 

que não ultrapassem o montante do imposto incidente nas etapas anteriores, não 

correspondem à renúncia de receita. 

Ao fato das desonerações tributárias das exportações não corresponderem à renúncia 

de receita nunca houve mecanismos de contabilização pelas Administrações Tributárias dos 

estados, o que termina por acarretar em prejuízo aos contribuintes, que encontram 

dificuldades na apuração de seus créditos e, por conseguinte, no ressarcimento. 

 

2.4.2 Crédito de ICMS exportação, contabilização na dívida pública dos estados e 

securitização pela União 

 

Interface da desoneração na tributação indireta na cadeia exportadora com a ciência 

das finanças é que porventura não realizado reembolso do contribuinte da quantia paga em 

etapa da cadeia tem-se que o crédito do contribuinte consubstancia típica despesa pública 

estatal
493

 que, porventura não ressarcida, configura autêntica dívida pública. 

Enquanto não realizado o ressarcimento aos contribuintes, devem os estados registrar 

tais créditos no sistema de contabilidade pública. Isso repercutirá na capacidade de 

endividamento dos entes subnacionais nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
494

 

Fernando Facury Scaff leciona que assim como o Estado registra em dívida pública as 

operações de crédito pactuadas perante o mercado financeiro, assim deve também proceder 

ante o não ressarcimento dos créditos devidos aos contribuintes exportadores ao final de cada 
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exercício.
495

 Assim, propõe-se que, além da expedição de um ato de conhecimento e 

acertamento do crédito do exportador,
496

 sejam esses registrados na contabilidade pública 

enquanto não satisfeitos. 

O registro dos créditos apurados e não ressarcidos aos contribuintes representa, 

inclusive, modo de transparência e efetiva responsabilidade na gestão fiscal na medida em que 

o cômputo dos créditos dos contribuintes pendentes de ressarcimento na dívida pública 

implicaria na limitação do endividamento dos entes, que se veriam constrangidos a proceder a 

seu pagamento. 

Entre os tributos indiretos, o que apresenta mais complexidade, não só na desoneração 

das exportações, é o ICMS, justamente em função de se encontrar sob a competência 

tributária dos estados. Nessa interface com as ciências das finanças públicas, tal complexidade 

é reiterada em virtude da imposição de tal medida de responsabilidade fiscal mediante a 

contabilização dos créditos de ICMS pendentes de ressarcimento na dívida pública, quando 

ter-se-á uma redução da capacidade de endividamento dos entes subnacionais, praticamente já 

esgotada em todos os entes da federação brasileira. 

A gestão da dívida pública consiste em um dos modos pelos quais os estados 

desempenham sua autonomia financeira.
497

 Do mesmo modo que a atribuição de 

competências tributárias e a repartição de receitas consistem em consectários da autonomia 

financeira dos estados tem-se que a gestão da dívida pública também é consectária da 

autonomia financeira desses. 

A questão que surge é a seguinte: qual a compatibilidade da autonomia financeira com 

a imposição, pela União, da obrigação aos estados de computarem os créditos acumulados de 

ICMS em suas dívidas públicas? Porventura admitido o registro na contabilidade pública, 

quais seus efeitos perante os contribuintes titulares dos respectivos créditos? 

No esquadro constitucional de repartição de competências legislativas, os estados 

também dispõem de competência para legislar sobre Direito Financeiro, o que consectário de 

sua própria autonomia financeira e administrativa. 

                                                 
495

  SCAFF, Fernando Facury. Reconhecer a imunidade das exportações é uma forma de reduzir a dívida pública. 

ConJur – Contas à vista. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-out-07/contas-vista-imunidade-

exportacoes-reduzir-divida-publica?imprimir=1. Acesso em: 23/04/2015. 
496

  GRECO, Marco Aurélio. ICMS: créditos acumulados por exportação: transferência a contribuinte do mesmo 

Estado. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 2, n. 9, maio./jun. 2004. 

Disponível em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=13686>. Acesso em: 19/05/2016. 
497

  CONTI, José Maurício. Dívida pública e responsabilidade fiscal no federalismo brasileiro. In: SCHOUERI, 

Luís Eduardo (Coord.) Direito Tributário. v. 2. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 1077-1093. p. 1092. 

http://www.conjur.com.br/2014-out-07/contas-vista-imunidade-exportacoes-reduzir-divida-publica?imprimir=1
http://www.conjur.com.br/2014-out-07/contas-vista-imunidade-exportacoes-reduzir-divida-publica?imprimir=1


130 

 

No entanto, a União detém a prerrogativa da edição de normas gerais em matéria de 

finanças públicas.
498

 A dúvida que surge é se tal norma que impusesse aos estados o dever de 

escriturar em dívida pública o ressarcimento dos créditos aos exportadores teria caráter de 

norma geral.  

É possível compreender, também, tratar-se de mera norma contábil editada pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) referente a uma escrituração de operação financeira, no 

entanto, vislumbra-se que ato normativo a dispor sobre o assunto incorreria em usurpação da 

autonomia financeira dos estados.  

Particularmente, entendemos que, seja mediante LC, seja mediante ato da STN, 

configurar-se-ia em ato inconstitucional, dado que ausente caráter de norma geral e 

competência legislativa da União, respectivamente, representando, logo, ofensa à autonomia 

federativa dos estados. 

Porventura os próprios entes federados venham a editar norma nesse sentido, na 

medida em que detêm competência para legislar sobre Direito Financeiro, tem-se que os 

contribuintes teriam um crédito líquido, certo e exigível passível, assim, de cobrança na via 

executiva e/ou compensação. 

Considerando o esquadro constitucional de repartição de competência que atribui à 

União elaborar planos de desenvolvimento e sua competência em matéria de comércio 

exterior, vista na secção primeira deste capítulo (2.1), não seria atribuição da Federação 

empreender efetivo ressarcimento dos contribuintes que acumulam créditos de ICMS nas 

exportações, sob o risco de ter empreendido, com a Lei Kandir, “cortesia com o chapéu 

alheio”? 

Fernando Facury Scaff vislumbra como uma das alternativas para proceder à efetiva 

desoneração de ICMS das exportações “a criação de um fundo orçamentário em que a União 

ressarcisse os exportadores pelos créditos de ICMS referentes aos insumos e posteriormente 

fizesse o ajuste orçamentário de repasses com os Estados.”
499

 

A alternativa suscitada por Scaff seria factível tempos atrás, antes do julgamento da 

ADO n. 25. Ocorre que, ante o julgamento de procedência da ADO n. 25, os estados estão a 

julgar-se credores de cifras bilionárias perante o Governo Federal, pretendendo, inclusive, 

compensação com suas dívidas perante a União, enquanto, na realidade, a decisão apenas 
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reconhece omissão constitucional, fixando o dever de legislar do Congresso Nacional para 

estabelecer critérios a posteriori de transferências. 

Em verdade, não se afigura factível a alternativa de ressarcimento pela União, em 

primeiro porque os estados jamais admitiriam contenções orçamentárias de repasses, pois 

postulam a posição de credores do Governo Federal por ter supostamente empreendido 

“cortesia com chapéu alheio” na edição da Lei Kandir, e, em segundo, porque a União não 

realiza o ressarcimento/compensação automática nem mesmo de seus tributos, logo, 

dificilmente empreenderia ressarcimento do ICMS aos exportadores. 

José Roberto Afonso propõe alternativa similar com a securitização, pelo Governo 

Federal, dos créditos de ICMS acumulados pelos exportadores, isto é, a União assumiria os 

créditos acumulados de ICMS exportação dos contribuintes perante os estados, passando a 

admitir a compensação com tributos federais ou até mesmo a ressarcir os exportadores.
500

 

Parece-nos interessante a proposta, no entanto, no cenário atual das finanças públicas, 

no qual a União é relutante em empreender a renegociação de dívidas já pactuadas com os 

estados e a conceder qualquer alívio fiscal, aliado ao fato de que os entes federados se 

encontram no limite do endividamento público, dificilmente haveria espaço fiscal para tal tipo 

de operação. Ademais, a União também não dispõe de disponibilidade financeira para 

ressarcimento dos exportadores, fato atestado pela própria redução do Reintegra, a ser mais 

bem analisada no Capítulo 4, que trata da desoneração das exportações em alguns regimes 

especiais. 

Antes disso, porém, fundamental analisar as imunidades da tributação indireta na 

cadeia produtiva exportadora. 
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3 IMUNIDADES ESPECÍFICAS NA TRIBUTAÇÃO INDIRETA DA CADEIA 

PRODUTIVA EXPORTADORA 

 

3.1 Imunidade tributária do ICMS na cadeia produtiva exportadora 

 

Há praticamente uma década atrás, estimativas da Associação de Comércio Exterior do 

Brasil (AEB) indicavam que os estados da Federação tinham uma dívida perante os exportadores 

de aproximadamente 25 bilhões em créditos gerados nas operações anteriores à exportação.
501

 

O acúmulo de créditos de ICMS nas exportações é um problema ainda mais crônico 

para os contribuintes que tem sua produção dirigida preponderantemente ao mercado externo, 

na medida em que não realizam operações passíveis de compensação. Tal fato gera um 

acúmulo de créditos irrecuperáveis, que terminam por representar um custo adicional a 

implicar, por sua vez, perda de competitividade no comércio internacional.
502

 

A compreensão do direito de crédito dos exportadores demanda, antes, uma análise da 

própria evolução das desonerações de ICMS nas exportações. Ricardo Lobo Torres, com a 

didática que lhe é própria, sistematizou a desoneração de ICMS nas exportações em quatro 

fases: 1ª) não incidência sobre produtos industrializados (EC n. 18/1965, CF 67 e EC n. 

1/1969); 2ª) não incidência sobre os produtos industrializados, com ressalva aos 

semielaborados (CF 88, em seu texto original); 3ª) não incidência sobre todas as exportações 

(LC n. 87/1996); e 4ª) a transformação da não incidência em imunidade (EC n. 42/2003). 

Em cada uma dessas fases, diferentes foram as repercussões da ordem tributária na 

ordem financeira. Quando inaugurada a desoneração de ICM nas exportações, com a EC n. 

18/1965, os estados sequer dirigiram a União qualquer pleito, considerando que todos 

imbuídos no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), decorrente de uma unidade política 

do Governo Militar a qual permitia à União melhor gestão dos instrumentos tributários, com 

vistas a alcançar maior integração no comércio internacional. 

Ademais, ainda que a lei viesse a incluir outros produtos que não os 

industrializados,
503

 a arrecadação decorrente das operações de exportação não correspondia a 
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parcela significativa na medida em que a economia dos estados estava voltada para o mercado 

interno. 

Durante a Constituição de 1967, a grande discussão em torno da não incidência de 

ICM na exportação foi a propósito do conceito constitucional de produto industrializado, se 

coincidente ou não com o conceito da legislação ordinária do IPI. 

O Ministério da Fazenda editou o Ato Complementar (AC) n. 35/1967, que assimilou 

o conceito da legislação do IPI e, enquanto parcela da doutrina e jurisprudência,
504

 enveredou 

por solução outra no sentido de que a legislação complementar não poderia restringir o 

alcance do dispositivo constitucional. Duas foram as premissas construídas: o conceito 

derivado da tabela de IPI era um ponto de partida para a definição de produto industrializado 

e tal conceito não afastava, portanto, a inclusão de mercadorias que correspondessem ao 

conceito tecnológico. Ruy Barbosa Nogueira, apoiado no conceito tecnológico, entendia que 

as mercadorias “nada mais são que o resultado da técnica aplicada”, concluindo que o AC n. 

35/1967 “não veio trazer nenhuma restrição à imunidade constitucional dada aos produtos 

industrializados.”
505

 

A questão se tornou um tanto mais tormentosa por ocasião da edição da Emenda 

Passos Porto (EC n. 23/1983), que veio a estabelecer que o ICM não incidiria sobre as 

operações que destinassem ao exterior produtos industrializados, remetendo à legislação 

infraconstitucional a possibilidade de indicar outros. 

O segundo momento delimitado por Ricardo Lobo Torres corresponde ao período da 

entrada em vigor da Constituição de 1988, que ressalvou da imunidade os semielaborados até 

a edição da Lei Kandir, que promoveu ampla desoneração das exportações. 

A Constituição de 1988 dispôs, originalmente, que o ICMS não incidiria “sobre 

operações que destinem produtos industrializados, excluídos os semielaborados, definidos em 

lei complementar”. 

Os estados, em reação à mutilação de seu poder de tributar com a regulamentação da 

Emenda Passos Porto, onde praticamente tudo passou a ser produto industrializado, 

conseguiram estabelecer a ressalva dos semielaborados, o que representou grave equívoco, 

pois, afinal, o que seriam produtos semielaborados?
506
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Ora se tempos atrás difícil era alcançar um conceito de consenso doutrinário e 

jurisprudencial de “produto industrializado”, quanto mais de “produto semielaborado”, 

sobretudo pelo fato de que foi outorgada ao Confaz, provisoriamente, a competência 

legislativa para regular o assunto
507

 enquanto não editada lei complementar. Isso resultou em 

vasto contencioso, entendendo o STF, ao final, pela constitucionalidade do Convênio ICM 

66/88,
508

 a despeito de avalizadas vozes no sentido da inconstitucionalidade da delegação 

legislativa.
509

 

Somente com a Lei Complementar n. 65/1991 houve a explicitação do campo de 

incidência do ICMS sobre o produto industrializado semielaborado destinado ao exterior,
510

 

delegando-se, nos termos de seu art. 2º, ao Confaz
511

 a elaboração da lista de produtos 

semielaborados, fato tampouco isento de questionamento perante os Tribunais Superiores.
512
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exportada in natura; II. cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral não tenha sofrido qualquer 

processo que implique modificação da natureza química originária; III. cujo custo da matéria-prima de 

origem animal, vegetal ou mineral, represente mais de sessenta por cento do custo do correspondente produto, 

apurado segundo nível tecnológico do país.” 
511

  Convênio n. 15/1991. 
512

  “TRIBUTARIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SEMI-ELABORADOS – LEI 

COMPLEMENTAR 65/91. CONSTITUCIONALIDADE. CONFAZ. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 

CONVÊNIO ICMS 15/91. I. “Definir” e “relacionar” constituem atividades distintas. II. A lei complementar 

n. 65/1991, definindo “produto industrial semielaborado”, se converte nos limites da outorga constitucional 

(art. 155, I, § 2º, X, a). III. Quando transferiu ao CONFAZ o encargo de elaborar a lista dos produtos 

semielaborados, a LC 65/1991 não operou delegação ilícita de competência.” RMS 3.889/RN, Rel. Ministro 

HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/1994, DJ 06/06/1994, p. 

14220. 
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Prevaleceu, no STJ, o entendimento pela inconstitucionalidade da delegação 

legislativa e, por conseguinte, da lista do Convênio n. 15/1991, fixando-se a compreensão de 

que “produto semielaborado, para fins de incidência do ICMS, é aquele que preenche 

cumulativamente os três requisitos do art. 1º da LC n. 65/1991”.
513

 

Ao final, o STF entendeu que o art. 2º da LC n. 65/1991 não procedeu delegação de 

competência legislativa e, logo, não padecia de qualquer inconstitucionalidade na medida em 

que apenas conferiu ao Confaz a atribuição para listar produtos compreendidos na definição 

do art. 1º, da LC n. 65/1991.
514

 

A partir da compreensão de toda essa evolução legislativa, deve ser tomada com 

alguma cautela a aplicação da Súmula n. 536 do STF,
515

 que tem por virtude enunciar o 

caráter objetivo da imunidade do ICMS nas exportações, restando por superada quando 

menciona “produtos industrializados”, dado que a edição da Lei Kandir, ao prever ampla 

desoneração,
516

 representa um novo marco normativo na desoneração das exportações. 

Entretanto, não isenta de conflitos fiscos/exportadores. 

O registro histórico das discussões em torno do que sejam produtos industrializados, 

embora indiferente para a legislação atual de ICMS, torna-se relevante ao momento em que, 

mesmo após a Lei Kandir, vigora um tratamento não isonômico entre produtos in natura 

(matéria-prima) e produtos industrializados destinados ao exterior. Isso se agrava nas 

operações interestaduais – sem prejuízo das tarifas de importação. A cadeia produtiva da soja 

bem evidencia tal distorção, vejamos: 
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 Súmula 433, STJ.  
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  “TRIBUTÁRIO. ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CF. LEI COMPLEMENTAR Nº 65/91. 
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assim, que previu a atualização do rol, “sempre que necessário”, providência que, obviamente, não exige lei 

ou, mesmo, decreto. Inconstitucionalidades não configuradas. Recurso conhecido e provido. RE 240186, Rel. 

Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2000, DJ 28-02-2003.” 
515

  Súmula n. 536, do STF. “São objetivamente imunes ao imposto sobre circulação de mercadorias os produtos 

industrializados em geral, destinados à exportação, além de outros, com a mesma destinação, cuja isenção a 

lei determinar.” 
516

  “Art.32. A partir da data de publicação desta Lei Complementar: I. o imposto não incidirá sobre operações 

que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados 

semielaborados, bem como sobre prestação de serviços ao exterior; II. darão direito de crédito, que não será 

objeto de estorno, as mercadorias entradas no estabelecimento para integração ou consumo em processo de 

produção de mercadorias industrializadas, inclusive semielaboradas, destinadas ao exterior.” 
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Figura 2 – Falta de isonomia entre a soja in natura e industrializados na cadeia exportadora  

 
Fonte: Associação Brasileira das Indústrias de Óleo Vegetal (Abiove).

517 

 

Não bastasse isso a China, maior consumidora da soja exportada do Brasil, concebeu 

arrojado regime tributário que, além de sobre-tarifa de importação para industrializados, prevê 

maior incidência VAT para soja farelo-óleo, o que representa barreira ainda maior para as 

exportações brasileiras de produtos industrializados.
518

 

Internamente, o tratamento anti-isonômico à exportação de produtos in natura 

(matéria-prima) e produtos industrializados (farelo e óleo) é decorrente do fato de algumas 

Administrações Tributárias estaduais não promoverem a desoneração da matéria-prima 

utilizada na industrialização de produtos que serão destinados ao exterior, o que representa 

“resíduo tributário” na exportação da mercadoria final, dada a incidência de ICMS na 

operação anterior. 

Exemplo disso é o entendimento da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, 

externado em consulta que restou assim ementada: “ICMS. Benefício da isenção somente na 
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etapa que antecede imediatamente a exportação. A venda de matéria-prima para a fabricação 

de produtos cuja destinação o mercado exterior não dá direito à isenção.”
519

 

Para a Administração Tributária catarinense, as operações de circulação de matéria-

prima realizadas entre produtor-vendedor e adquirente-exportador que venha a industrializá-la 

antes da exportação sujeitam-se à incidência de ICMS. A única ressalva estabelecida pelas 

autoridades fiscais daquele estado foi quanto às operações “com o fim específico de 

exportação”, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei Kandir, que trata da “exportação 

indireta”: 

 

[…] A saída para empresa exportadora com fim específico de exportação é amparada por 

isenção, nos termos previstos na legislação pertinente, mas estamos a analisar etapa 

anterior a essa. A consulente não está exportando tintas, vernizes e seus derivados, 

consequentemente, seu cliente não está atuando na exportação indireta desses produtos. 

Na realidade, o que a consulente faz é vender matéria-prima no mercado interno para 

uma indústria, que a utiliza em nova etapa de industrialização de produtos que serão 

exportados. 

 

A compreensão do Fisco catarinense é de toda equivocada considerando que, 

primeiramente, de isenção não se trata, na medida em que sequer há poder de tributar. A EC n. 

42/2003 veio a tornar expressa a imunidade que contempla não só a exportação, mas toda a 

cadeia produtiva exportadora. 

O alcance de tal entendimento não demanda, sequer invoca, interpretação extensiva
520

 

do dispositivo constitucional, mas trata-se tão somente de aplicação do princípio do país do 

destino, pois, do contrário, estar-se-á a promover a oneração de produto destinado ao exterior, 

em desarmonia ao que prevalece no comércio internacional. 

Esse cenário de incerteza das Administrações Tributárias estaduais na interpretação da 

regra de imunidade tributária do art. 155, § 2º, X, a, é reproduzido na jurisprudência dos 

Tribunais de Justiça (TJ) dos estados. No TJ/RS, por exemplo, há decisões no sentido de que a 

imunidade “é restrita às operações de exportação de mercadorias, não alcançando a saída de 

peças, partes e componentes no mercado interno, ainda que, ao final, venham a compor o 

produto objeto de exportação.”
521
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n. 092/2006, publicada em 24 de abril de 2007. 
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Desembargador-relator Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 17 de junho de 2010. 
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De outro lado, há decisões nas quais os julgadores compreenderam que o mandamento 

constitucional imunitório é consectário da aplicação do princípio do país do destino, 

contemplando não só a última etapa, mas toda a matéria-prima utilizada nas etapas anteriores, 

ainda que nas operações interestaduais: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. CAFÉ CRU EM GRÃOS DESTINADO PARA 

EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DO PRODUTO. 1. 

A imunidade constitucional é ampla e atinge as operações negociais anteriores. 2. A 

preparação do produto para atender aos mercados interno e externo, mantendo a 

qualidade de produto manufaturado (café cru em grão), não desqualifica a operação 

quanto à imunidade, já que a Lei Complementar 87/96 garante que toda exportação 

escape à incidência do ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL PARA 

OUTRAS FILIAIS DA MESMA EMPRESA, MESMO QUE DE OUTRA 

UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. IMUNIDADE: 

ART. 155, § 2º, X, “a” DA CF. Deslocamento de mercadoria sem mudança de 

titularidade. Aplicação da Súmula 166 do STJ. Agravo retido e recurso voluntário 

não providos. Sentença mantida em sede de reexame necessário.
522 

 

No TJ/PR há jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária do ICMS “[...] 

abrange toda a cadeia produtiva, inclusive a venda primitiva da matéria-prima pelo produtor 

rural à indústria de beneficiamento.”
523

 Consta como fundamento da decisão, inclusive, 

precedente do STF a afastar restrição imposta pela legislação estadual: 

 

TRIBUTO. ICMS. Exportação de produtos industrializados. Imunidade. Limitação 

apenas às operações realizadas com moeda estrangeira. Restrição imposta pelo 

Decreto Estadual nº 7.004/90 e Convênio ICMS nº 4/90. Inadmissibilidade. Recurso 

Extraordinário não provido. A imunidade do ICMS relativa à exportação de produtos 

industrializados abrange todas as operações que contribuíram para a exportação, 

independentemente da natureza da moeda empregada.
524 

 

No entanto, a aplicação da imunidade tributária de ICMS às operações anteriores ainda é 

matéria controversa nos Tribunais de Justiça do País e, por isso, foi alçada ao STF através de 
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Desembargador-relator Ruy Cunha Sobrinho, julgado em 25 de outubro de 2016. No mesmo sentido: 
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Recursos Extraordinários, entendendo aquele tribunal tratar-se de demanda repetitiva,
525

 apta 

para ser afetada à sistemática de repercussão geral. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por sociedade empresária gaúcha por meio do qual pretende a não incidência de 

ICMS sobre embalagens de produtos destinados ao exterior, bem como direito de creditamento. 

Em primeiro grau foi proferida sentença concedendo-lhe a ordem que, no entanto, restou 

reformada pelo TJ/RS, que entendeu que a regra do art. 155, § 2º, XII, g, “[…] é restrita às 

operações de exportação de mercadoria, não alcançando a saída de peças, partes e componentes 

no mercado interno, ainda que, ao final, venha a compor o produto objeto de exportação.” 

Em sede de Recurso Extraordinário sustenta a impetrante, com fulcro constitucional 

no art. 155, § 2º, XII, g, que “[...] comprovou que a mercadoria por ela produzida era 

destinada a compor produto final exportado por clientes suas”, identificando a questão 

controversa como “[...] se referida imunidade do ICMS envolve somente as operações diretas 

ou também as indiretas.” 

Consta ainda, como fundamento da pretensão da recorrente, invocação ao art. 3º, II, da 

Constituição, que prevê, entre os objetivos da República Federativa do Brasil, a promoção do 

desenvolvimento nacional a determinar interpretação de que o dispositivo do art. 155, § 2º, 

XII, g, “[...] abrange toda a cadeia de produção da mercadoria final comercializada para o 

estrangeiro, englobando aí a compra e venda de componentes, matéria-prima, que resultaram 

no produto final levado à exportação”, com o argumento de que as imunidades submetem-se à 

interpretação extensiva na jurisprudência do STF. 

De outro lado, em contrarrazões, a Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do 

Sul sustenta que a imunidade contempla exclusivamente a operação de exportação, 

colacionando jurisprudência do STF pretérita à edição da EC n. 42/2003. 

Admitir a incidência de ICMS na aquisição de insumos de produtos industrializados 

destinados ao exterior, ainda que assegurado o direito de crédito, implica na oneração de 

mercadoria que será exportada com o indevido ônus tributário, negando-se aplicação ao 

princípio do país do destino em prejuízo à competitividade no comércio internacional. 

Na ordem interna ter-se-á, também, grave ofensa ao princípio da isonomia tributária, na 

medida em que aqueles contribuintes que tiverem capacidade econômica para estruturarem seus 

negócios com vistas à industrialização de sua própria matéria-prima gozarão de uma posição de 
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vantagem face aqueles que não tem capacidade de investimento suficiente para promover a 

industrialização da matéria-prima, promovendo sua venda interna para o vendedor-exportador. 

Grave ofensa, portanto, aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva na medida em 

que aquele contribuinte com maior capacidade econômica termina por usufruir da imunidade, 

enquanto aquele de menor capacidade contributiva dela não usufrui. 

Há quem afirme que a desoneração tributária exclusivamente à etapa final da cadeia 

produtiva exportadora representa norma indutora com vistas a agregar valor às mercadorias 

exportadas, condenando veementemente a exportação de produtos in natura, sobretudo 

commodities. 

Esse pensamento é consectário da escola de pensamento da Comissão Econômica para 

a América Latina (Cepal),
526

 formada por respeitável grupo de pesquisadores que atribuía, 

como uma das causas do subdesenvolvimento dos países da América Latina, nas décadas de 

1960 e 1970, o fato de desde sua colonização serem meros exportadores de recursos naturais e 

produtos primários: café, soja etc. 

Tal corrente de pensamento econômico, capitaneada por Prebisch-Singer, proclamava 

que havia grande desigualdade entre produtores e exportadores de bens industrializados e 

produtos primários, considerando “que estes eram inferiores em relação aos primeiros na 

medida em que os preços das commodities mostravam, no longo prazo, uma tendência 

inexorável ao declínio, ao passo que os preços dos bens manufaturados apresentavam 

trajetória oposta.”
527

 

Essa corrente de pensamento econômica foi decisiva para as estratégias de 

desenvolvimento dos países da América Latina através de uma política de industrialização por 

substituição das importações (ISI) e forte protecionismo, de acordo com as procedentes 

críticas de Avelãs Nunes.
528

 Isso colocou a indústria nacional em uma posição artificial frente 

ao mercado externo e, por conseguinte, de falta de competitividade no comércio internacional. 

Infelizmente, tal pensamento ainda ronda nossos governantes. Em passado não muito 

remoto foi realizada proposta legislativa de redução progressiva da desoneração de produtos 

primários e semielaborados em 20% a cada ano, se alcançando, no prazo de cinco anos, a 
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eliminação da desoneração, com vistas a “desestimular a exportação de produtos de menor valor 

agregado, estimulando a incorporação de conteúdo tecnológico à pauta brasileira de exportação.”
529

 

Muito embora o bom propósito do legislador, dado o objetivo perseguido de 

industrialização com inovação tecnológica, tal norma tributária não se presta para tal 

desiderato, quanto ao menos em matéria de ICMS, na medida em que deve ser balizada pelo 

princípio da neutralidade no fluxo internacional de mercadorias, que tem como consectário 

imediato o princípio do país do destino. 

O princípio do país do destino não realiza qualquer discrímen ao determinar a 

desoneração tributária de mercadorias, sendo irrelevante tratar-se de produtos industrializados 

ou in natura, portanto, a desoneração deve alcançar, indistintamente, todas as mercadorias: 

industrializadas e in natura. 

Não bastasse o influxo de pensamentos econômicos regionais há muito retrógrados, 

tem-se ainda que alguns estados da federação servem-se do ardil expediente de fixação de 

obrigações iníquas em sede de TAREs, a título de deveres instrumentais, sob a pálida 

justificativa de estarem a induzir a industrialização de produtos in natura em seus territórios, 

enquanto pretendem, de fato, evitar o acúmulo/ressarcimento de créditos aos contribuintes. 

O Estado do Mato Grosso do Sul, sob o pretexto de instituir normas de fiscalização e 

arrecadação tributária das atividades exportadoras, há muito editou ato
530

 condicionando o 

gozo da imunidade das operações de exportação de mercadorias para o ICMS à adesão pelo 

contribuinte a regime especial, no qual assumisse obrigação de realizar parcela de suas 

operações no mercado interno.
531

 

Eurico de Santi denuncia com precisão a “artimanha” do Estado do Mato Grosso do Sul:  

 

criar mediante o exercício da incompetência (excesso de poder) a inobservância de 

“obrigações acessórias” que não passam de abuso do legítimo direito de exigir 

deveres instrumentais (abuso de direito) pretendendo-se tributar 66% de fato gerador 
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imune e, ainda, exigir, em face do inadimplemento do indevido, o pagamento de 

tributo imune em flagrante fraude à Constituição Federal.
532

 

 

Ao apreciar a legalidade de Regime Especial editado pelo Estado do Mato Grosso do 

Sul, o STJ entendeu que os deveres instrumentais veiculados não amesquinham a imunidade 

das exportações; apenas a regulamentam, cumprindo, assim, sua função de auxiliar na 

arrecadação e na fiscalização tributária.
533

 

No entanto, o STJ não ingressou na análise do mérito da regra que impõe ao 

contribuinte a obrigação de realizar parcela de suas operações no mercado interno, limitando-

se à análise da legitimidade do estado em estabelecer genericamente deveres instrumentais 

como instrumento de fiscalização nos casos de imunidade. 

Diante do insucesso do pleito do contribuinte sul-mato-grossense perante o Poder 

Judiciário, Goiás, com vistas a refrear a necessidade de reconhecimento de créditos, adotou 

igual expediente. Esse estado estabeleceu às indústrias esmagadoras de soja que o gozo 

integral da imunidade estaria condicionado à venda no mercado interno ao menos de 40% do 

volume de soja em grãos que efetivamente processarem para a fabricação de farelo, óleo ou 

biodiesel. O Decreto
534

 estabelece, ainda, uma “quota de exportação” para o gozo da 

imunidade tributária equivalente a no máximo 60% do que esmagarem, submetendo-se 

eventual diferença à incidência de ICMS. 

Para saída de milho e soja-grão dos produtores rurais às empresas comerciais 

exportadoras (tradings)
535

, antes “isentas”, foi estabelecido “diferimento” mediante 

                                                 
532

  DE SANTI, Eurico Marcos Diniz. Tributação, federalismo e desenvolvimento: imunidade do ICMS na 

exportação de mercadorias. Revista Dialética de Direito Tributário, n.167. São Paulo: Dialética, 2009. p. 37. 
533

  “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. 

ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO 

GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ 

firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do 

Mato Grosso do Sul) – no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins 

de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o 

estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada 

posteriormente a exportação – não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a existência de 

imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações 

acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização. 2. Recurso ordinário não provido. (RMS 27.243/MS, Rel. 

Ministro Mauro Campbell, 2ªturma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011). 
534

  GOIÁS. Secretaria de Estado da Casa Civil. Decreto n. 8.548, de 29 de janeiro de 2016. Altera o Decreto nº 

4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás – RCTE. 

Disponível em: http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13975. 
535

  “Art. 1º A nomeação de empresa comercial como substituta tributária do produtor pelas operações anteriores 

de aquisição de soja em grãos e a autorização para que o imposto devido nessas operações possa ser apurado 

juntamente com aquele devido pela operação de saída própria do estabelecimento eleito substituto, fica 

condicionada a que a quantidade de soja em grãos, produzida em território goiano, a ser exportada 

anualmente seja, no máximo, igual a 70% (setenta por cento) da quantidade adquirida no mesmo período e os 

30% (vinte por cento) restantes sejam destinadas às operações tributadas pela empresa.” (GOIÁS, Secretaria 

da Fazenda. Portaria n. 165/06-GSF. Publicada no DOE de 04.07.06. e 126/16). 
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celebração de TARE no qual as tradings vinculam-se à “regra dos 70/30”, que estabelece que 

30% de suas operações deve ser consumida e/ou processada no mercado interno. Portanto, se 

dada trading exportar toda a mercadoria adquirida, valendo-se do câmbio e das condições 

climáticas favoráveis à soja-grão no comércio internacional, incorrerá no dever de recolher 

ICMS sobre o excedente a 70%. 

Em um cenário atrativo às exportações da soja-grão a indústria goiana processadora 

vê-se compelida a adquirir o insumo em outros Estados; o que impõe ao fisco goiano o dever 

de reconhecimento de créditos nas operações interestaduais e à indústria elevados custos 

logísticos, dada a precária infraestrutura viária. 

De acordo com estimativas oficiais, a atual conjuntura negocial da cadeia produtiva 

soja implica ao estado de Goiás o reconhecimento de créditos de ICMS em mais de R$ 12 

milhões para cada 100 mil toneladas de soja adquiridas em operações interestaduais.
536

 Isso, 

aliado ao ônus logístico para a indústria, resulta em uma curiosa conciliação de interesses do 

fisco e da indústria em detrimento dos produtores rurais e tradings. 

A investida do fisco estadual, pressionado pela indústria processadora de grãos, viola o 

princípio da livre iniciativa quando impõe dever instrumental às tradings, em flagrante 

descompasso com o princípio do país do destino
537

 para prejuízo de produtores rurais que são 

vetados em alcançar melhores preços para toda sua produção. 

Do exame dos regimes especiais estaduais vislumbra-se a inconstitucionalidade destes 

ao condicionar o gozo da imunidade à adesão a regime especial que, além de deveres 

instrumentais, prevê obrigações iníquas, como no caso de assunção da obrigação de 

empreender parcela das operações no mercado interno. 

Eurico de Santi conclui que o Estado que, a título de deveres instrumentais, venha a 

tributar do ICMS mercadorias destinadas à exportação incorrerá em três inconstitucionalidades: 

“guerra fiscal” contra a União, na medida em que ignorada repartição constitucional de 

competência que lhe atribuiu com exclusividade competência para tributar exportação, (ii) 

exercício de competência tributária inexistente e (iii) afronta ao Pacto Federativo. 

Além dessas flagrantes violações vislumbra-se, ainda, que condicionar o gozo da 

imunidade à realização de parcela das operações no mercado interno implica vulneração da 

livre iniciativa, sem prejuízo da discriminação geográfica em razão do destino. 

                                                 
536

 GOIÁS. Secretaria da Fazenda. Revogada medida que altera tributação de soja e milho. Disponível em: 

http://aplicacao.sefaz.go.gov.br/index.php/post/ver/208841/revogada-medida-que-altera-tributacao-de-soja-e-

milho. Acesso em: 01/03/2016. 
537

  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 210. 
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A “regra dos 70/30” no estado de Goiás, por exemplo, viola não só o princípio 

fundamental da livre iniciativa, mas, também, o princípio da não discriminação geográfica, na 

medida em que estabelece diferentes tratamentos tributários conforme o “destino” da 

mercadoria. 

O princípio da não discriminação geográfica veda os estados de “estabelecer diferença 

tributária entre bens e serviços”
538

 em função não só da origem, mas, também, do destino. 

Vale observar que eles não detêm competência para regular matéria de comércio exterior
539

 

sendo, assim, vedado aos estados da federação estabelecer diferença tributária em razão do 

destino, ainda que seja para garantir o abastecimento de seu mercado interno. 

Em sede dessa introdução à desoneração de ICMS nas operações de exportação já 

tivemos a oportunidade de mencionar que a Lei Kandir
540

 promove a equiparação das 

operações de circulação interna/interestadual de mercadoria “com destino específico de 

exportação ao exterior” à exportação, classificando esse processo de “exportação indireta”. 

Na “exportação indireta” há a saída da mercadoria do estabelecimento do produtor-

vendedor ao do adquirente-exportador (empresa comercial exportadora ou trading company), 

sendo este quem realiza a exportação. 

Tal estrutura operacional é decorrente da baixa cultura exportadora que ainda vigora 

no Brasil, tratando-se de ficção legal estabelecida justamente com o propósito de promover a 

facilitação comercial com mais integração dos produtores nacionais ao mercado externo, 

ainda que indiretamente. 

No entanto, a aplicação das desonerações tributárias nas exportações indiretas gera 

toda sorte de dúvidas e dificuldades, sobretudo em matéria de ICMS, na medida em que todo 

credenciamento dos agentes beneficiados é conferido pelo Governo Federal através da 

Secretaria de Comércio Exterior (Secex), por meio de conceitos e procedimentos estranhos 

para as Administrações Tributárias dos Estados e mais ainda para seus Tribunais. 

 

                                                 
538

  “Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre 

bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.” 
539

  NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito Tributário Comparado. São Paulo: Saraiva, 1971. p. 110. 
540

  “Art. 3º. O imposto não incide sobre: [...] II. operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, 

inclusive produtos primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços; […] Parágrafo único. 

Equipara-se às operações de que trata o inciso II a saída de mercadoria realizada com o fim específico de 

exportação para o exterior, destinada a: I- empresa comercial exportadora, inclusive trading ou outro 

estabelecimento da mesma empresa; II- armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro.” 
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3.1.1 Trading companies e imunidade de ICMS na cadeia produtiva exportadora 

 

A discussão acerca do alcance da desoneração de ICM na exportação indireta remonta 

da Constituição de 1967: “se gratificava também os produtores que não promoviam 

diretamente a exportação, mas que se valiam dos exportadores, seja como meros mandatários, 

seja nas hipóteses em que estes agissem em nome próprio.”
541

 

A legislação complementar da época veio a estender a não incidência à saída de 

mercadorias de estabelecimentos industriais com destino às empresas comerciais exportadoras, 

corroborando para a fixação do entendimento, no STF, de que a “imunidade do ICMS não era 

integrada, pois abrangia [...] excepcionalmente, a operação imediatamente anterior, quando 

realizada entre fabricante e a empresa exclusivamente exportadora.” 

O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações 

indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a 

indicar que imune não é o contribuinte, “mas sim o bem quando exportado”,
542

 portanto, 

irrelevante se promovida exportação direta ou indireta. 

Os vendedores-produtores e adquirentes-exportadores têm alguns dilemas perante as 

administrações tributárias e os tribunais administrativos e judiciais na aplicação da imunidade 

tributária de ICMS na exportação indireta, tema muito bem sintetizado por Juliana Furtado 

Costa Araújo e Eduardo Perez Salusse: 

 

(a) nas operações de remessa para fins específicos de exportação há empresas que 

não necessariamente são caracterizadas, no momento da remessa, como tradings ou 

comerciais exportadores, (b) nas operações de remessa para fins específicos de 

exportação há empresas que realizam mais de uma etapa na cadeia de 

comercialização interna, revendendo tais mercadorias ao efetivo exportador direto, e, 

ainda, (c) nas operações de remessa para fins específicos de exportação não chegam 

a sair do território nacional.
543 

 

Oportuno estabelecer, desde já, uma clareza conceitual dos partícipes nas exportações 

indiretas, sobretudo no que respeita ao adquirente-exportador. Compreendido o propósito da 

equiparação promovida pelo legislador, necessário esclarecer que, embora identidade 

                                                 
541

  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. v. 4. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2007. p. 275. 
542

  XAVIER, Alberto. Regime constitucional das isenções e incentivos fiscais à exportações: o caso do ICMS. 

Do direito à utilização integral de saldo acumulado de créditos de ICMS como corolário da imunidade das 

exportações. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Tratado de Direito Constitucional e Tributário – estudos 

em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 610. 
543

  ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; SALUSSE, Eduardo Perez. O ICMS e as remessas para fins específicos de 

exportação – responsabilidade tributária e presunções legais. Revista de Direito Tributário, n.122. São Paulo: 

Malheiros, 2016. p. 48. 
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finalística, há diferenças entre as empresas comerciais exportadoras e as trading companies, 

que podem, inclusive, vir a macular a correta aplicação da imunidade tributária. 

As tradings são sociedades empresárias constituídas nos termos da lei,
544

 sob a forma 

de sociedade por ações (S.A.), com capital mínimo e com registro na RFB para operar o 

Siscomex e o Registro Especial, emitido em conjunto com a Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex)/Departamento de Operações de Comércio Exterior (Decex) do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). 

As Empresas Comerciais Exportadoras, por sua vez, não estão sujeitas a qualquer 

legislação específica de comércio exterior, devendo possuir tão somente Registro de 

Exportadores e Importadores da Secex (REI/Siscomex); o que se realiza automaticamente 

quando da primeira exportação.
545

 

O Convênio Confaz n. 113/1996, que vigorou até 28 de julho de 2003, definia como 

empresa comercial exportadora aquelas classificadas como trading company, nos termos do 

Decreto Lei n. 1.248/1972, bem como as demais empresas comerciais exportadoras que 

possuíssem REI/Siscomex. 

As operações “com o fim específico de exportação”, no âmbito dos estados, são 

reguladas pelo Convênio ICMS n. 84, de 25 de setembro de 2009, que dispõe que entende-se 

como “empresa comercial exportadora, as empresas comerciais que realizarem operações 

mercantis de exportação, inscritas no Cadastro de Exportadores e Importadores da SECEX”, 

portanto, prescinde-se de forma específica, bastando assentamento, em suas atividades sociais, 

do objetivo social de exportação e REI/Siscomex. Este se realiza automaticamente quando da 

primeira operação de importação ou exportação em qualquer ponto Siscomex.
546

 

Nesse cenário legislativo tem-se que não há incidência de ICMS na operação de 

circulação de mercadoria entre vendedor-produtor ao adquirente-exportador que tiver 

assentado em seus registros sociais a atividade de exportação (i) e possua registros RFB e 

REI/Siscomex (ii), independentemente de tratar-se de uma trading company. 

Assim como o ordenamento jurídico pátrio admite o exercício do poder de tributar a 

partir de uma presunção da ocorrência do fato gerador, como na omissão de receita por 

                                                 
544

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei n. 1.248, de 

29 de novembro de 1972. Dispõe sobre o tratamento tributário das operações de compra de mercadorias no 

mercado interno, para o fim específico da exportação, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del1248.htm. 
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  CASTRO, José Augusto de. Exportação – aspectos práticos e operacionais. 8. ed. São Paulo: Aduaneiras, 

2011. p. 71. 
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  BRASIL. Governo Federal. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Secretaria do 

Comércio Exterior. Portaria SECEX/MDIC n. 23/2011. 
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depósito bancário de origem não comprovada,
547

 ante a situação na qual contribuinte não se 

desincumbiu do ônus que a lei lhe impõe de demonstrar a inocorrência do fato tributável, há 

também no sistema tributário nacional situação na qual a Administração Tributária é vedada 

de tributar na medida em que estabelecida presunção a favor do contribuinte, a partir dos dois 

únicos requisitos indicados, que mostram a inocorrência de fato tributável. 

É vedado à Administração Tributária estabelecer, a título de deveres instrumentais, 

outros requisitos para fruição da imunidade tributária nas exportações indiretas, bem como 

aos Tribunais proceder à inversão do ônus da prova, considerando que incumbe à 

Administração Tributária demonstrar que o adquirente-exportador não tem, entre suas 

atividades sociais, a exportação ou não possui registro RFB e REI/Siscomex. 

Infelizmente, há situações nas quais nossos Tribunais
548

 ainda ignoram que a 

exportação indireta resta caracterizada independentemente de tratar-se de trading company. 

Ignora-se, também, o fluxo do ônus da prova que vigora na medida em que há presunção legal 

de que aquela mercadoria foi destinada à exportação, logo, não sujeita à incidência de ICMS, 

incumbindo ao Fisco demonstrar que a operação não se realizou com adquirente-exportador 

ou que a mercadoria não foi exportada. 

Vale anotar, ainda, que a tredestinação da mercadoria pelo adquirente-exportador ao 

conferir destino outro à revelia do produtor-vendedor não pode representar causa suficiente 

para responsabilização imediata desse, embora o previsto no RICMS/SP,549 na medida em 

que poderá haver situação na qual resguardado pela boa-fé.
550

 

A boa-fé já há algum tempo tem aplicação em matéria tributária
551

 reconhecida por 

nossos Tribunais Superiores
552

 como causa suficiente, inclusive, para isentar de 
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  Art. 281, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR). 
548

  “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação cível n. 0007684-45.2010.8.26.0286. 

Desembargador-relator Antônio Celso Faria. Ação Anulatória ICMS Exportação indireta Substituição 

tributária. Inteligência do Art. 155, § 2º da CF e art. 7º, inciso V, § 1º, item 1, letra “a” e § 2º do RICMS/SP 

(Decreto nº 45.490/2000). Operações de exportação que não restaram demonstradas nos autos. Recurso da 

FAZENDA DO ESTADO provido e improvido o recurso da autora.” 
549

  “Art. 445. O estabelecimento remetente deste Estado fica obrigado ao recolhimento do imposto devido, com 

observância do disposto no art. 5º, em relação às saídas previstas no § 1º do art. 7º e no art. 440-A, nos casos 

em que não se efetivar a exportação (Lei n. 6.374/89, arts. 6º e 59 e Convênio ICMS N.113/1996): I- após 

decorrido o prazo de: a) 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da saída da mercadoria do seu 

estabelecimento, trantando de saídas previstas no §1º do art.7º; [...].” 
550

  ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; SALUSSE, Eduardo Perez. O ICMS e as remessas para fins específicos de 

exportação – responsabilidade tributária e presunções legais. Revista de Direito Tributário, n.122. São Paulo: 

Malheiros, 2016. p. 48. 
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  Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e segurança jurídica. São Paulo: RT, 2011. 

p. 212; RUBISNTEIN, Flávio. Boa-fé objetiva no direito financeiro e tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2010, p.166-207. 
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  Superior Tribunal de Justiça. Súmula 509. “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS 

decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e 

venda.” (Súmula 509, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, de 31/03/2014). 
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responsabilidade o produtor-vendedor que usufruiu de vantagem fiscal em pressuposta 

operação realizada, afinal, internamente, ante a tredestinação da mercadoria.
553

 

A situação ora em exame de tredestinação de mercadoria vendida “com o fim 

específico de exportação ao exterior” assimila-se ao caso da “tredestinação de operação 

interestadual”, sendo apta para afastar a responsabilidade do produtor-vendedor desde que 

presente boa-fé, que no caso resta satisfeita com a certificação do cumprimento dos requisitos 

legais no momento da operação. 

Na exportação indireta também é garantido ao produtor-vendedor a manutenção dos 

créditos referentes às aquisições dos insumos utilizados na produção da mercadoria exportada, 

do mesmo modo em que na exportação direta.
554

 

A questão do creditamento de ICMS nas exportações se revela um tanto mais 

tormentosa quando trata-se de aquisições de bens para o ativo fixo e bens de uso e consumo 

na medida em que a Lei Kandir trouxe regras específicas para tais bens que, ultrapassados 

mais de quinze anos, ainda são objeto de incerteza perante as Administrações Tributárias dos 

Estados, bem como em nossos Tribunais. 

 

                                                 
553

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VENDA DE COMBUSTÍVEL A OUTRO ESTADO DA 

FEDERAÇÃO. RECOLHIDO O ICMS PELA ALÍQUOTA INTERESTADUAL DE RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA. ART. 121, I E II, DO CTN. EXIGÊNCIA DE ANTERIOR DEMONSTRAÇÃO DE 

SOLIDARIEDADE (ART. 124, I E II, DO CTN) OU CONDUTA INFRACIONAL APTA A GERAR 

VÍNCULO JURÍDICO (ART. 135, CAPUT, DO CTN). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Analisa-se no 

presente feito a possibilidade de o Fisco paulista, sem investigar a boa-fé do vendedor, exigir dele o ICMS 

com base na alíquota interna, pelo fato de o produto vendido (álcool hidratado) não ter chegado regularmente 

a outra unidade da Federação (Bahia). 2. O principal fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para 

manter a cobrança da alíquota interna consistiu no fato de que “[a] infração se consuma com a mera conduta, 

que efetivamente causou prejuízo ao erário público”. 3. Para explicar a imposição foi invocado o artigo 136 

do CTN, como suporte da pretendida responsabilidade tributária. Todavia, o citado diploma legal é 

esclarecedor no sentido de que a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da 

intenção do agente ou do responsável dos efeitos do ato. No caso concreto, todavia, o Fisco não conseguiu 

identificar o “agente ou responsável” da destinação diversa da mercadoria constante da Nota Fiscal. 4. No 

caso concreto, o Fisco paulista, em verdade, busca a tributação do ICMS, pela alíquota interna, em face de a 

mercadoria ter sido desviada de seu destino final, com possível venda no próprio estado. No entanto, não 

conseguiu demonstrar que a recorrente tenha realizado essa operação fraudulenta, circunstância essa 

indispensável à caracterização do próprio sujeito passivo que praticou o fato econômico empregado na 

aplicação da alíquota interna. 5. É incontroverso que, na operação comercial, foram cumpridas todas as 

exigências fiscais, com a emissão das respectivas notas de venda. Nesse contexto, não há como exigir da 

vendedora outras provas, que a ela não incumbe; não bastando presumir a simulação quanto ao destino das 

mercadorias. 6. Recurso conhecido e provido para afastar a exigência fiscal de que a recorrente pague a 

diferença entre as alíquotas de ICMS incidente nas operações internas. (REsp 1305856/SP, Rel. Ministro 

Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 26/06/2013). 
554

  ASHIKAGA, Carlos Eduardo Garcia. Análise da tributação na importação e na exportação. 4. ed. São 

Paulo: Aduaneiras, 2008. p. 183. 



149 
 

3.1.2 Creditamento na aquisição de bens de uso e consumo e do ativo fixo na cadeia 

produtiva exportadora 

 

A desoneração tributária dos bens de uso e consumo, bem como das aquisições para o 

ativo permanente, na cadeia produtiva exportadora é deveras controversa na medida em que 

usualmente enfrentada sob a perspectiva da técnica da não cumulatividade,
555

 com a aplicação 

dos regimes de crédito físico e financeiro. 

A introdução da técnica da não cumulatividade no antigo ICM se realizou, ainda na 

Constituição anterior, com inspiração na legislação francesa do Imposto sobre o Valor Agregado 

(Taxe sur la Valeur Ajoutée), originalmente concebida sob o regime do crédito físico, ignorando, 

todavia, que no ano de 1958 já vigorava, na França, um regime de crédito financeiro.
556

 

Com praticamente meio século de atraso, somente com a Lei Kandir previu-se o 

regime do crédito financeiro
557

 ao ICMS, postergado, quanto aos bens de uso e consumo, para 

entrar em vigor somente a partir de 1º de janeiro de 2020.
558

 

Os Tribunais Superiores já consolidaram entendimento pela legalidade
559

 e 

constitucionalidade
560

 da restrição imposta na Lei Kandir para apropriação e aproveitamento 

dos créditos decorrentes das operações de aquisição bens de uso e consumo, de modo que os 

estados servem-se de tais precedentes para afastarem a expectativa dos exportadores de 

desoneração tributária na aquisição de bens de uso e consumo, ao que persiste “resíduo 

tributário” nas exportações. 
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  Art. 155, § 2°, I. “[...] será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa a 

circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 

outro Estado ou pelo Distrito Federal.” 
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  COSTA, Alcides Jorge. ICM na Constituição e na Lei complementar. São Paulo: Resenha Tributária, 1979. 
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  Art. 20, da LC 87/96: “Para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o 

direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de 

mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo 

permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermucipal ou comunicação. […] § 5º 

Para efeito do disposto no caput deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias 

no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado: (Redação dada pela LCP n. 102, de 

11.7.2000) (Vide Lei Complementar n. 102, de 2000) (Vide Lei Complementar n. 102, de 2000).” 
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  Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte: I - somente darão direito de crédito as mercadorias 

destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento nele entradas a partir de 1º de janeiro de 2020; (Redação 

dada pela L.C. n. 138, de 2010).” 
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  TRIBUTÁRIO – ICMS – CREDITAMENTO – LIMITAÇÕES – LEGALIDADE – PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as limitações temporais de 

creditamento do ICMS, previstas na Lei Complementar n. 87/96, são legais. 2. Precedentes: AgRg no Ag 

974.348/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.9.2009, DJe 30.9.2009; AgRg no 
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VOL-02250-01 PP-00139 RDDT n. 135, 2006, p. 229. 
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De outro lado, com vistas a promover a desoneração das exportações com o 

afastamento de qualquer “resíduo tributário”, há estados que editaram lei estadual, a exemplo 

do Pará, veiculando diferimento do ICMS incidente na aquisição de bens de uso e consumo 

para o final da cadeia produtiva exportadora.
561

 Isso não decorre da não cumulatividade, nem 

se confunde com qualquer espécie de incentivo fiscal. 

A desoneração tributária na aquisição de bens de uso e consumo ao longo da cadeia 

produtiva exportadora não é decorrência da aplicação da técnica da não cumulatividade, que 

pressupõe incidência tributária na operação anterior. Tratando-se de operação realizada no 

âmbito da cadeia produtiva exportadora, tem-se por presente autêntica imunidade tributária, 

logo, ausente qualquer poder de tributar, sendo inadequado invocar aplicação da técnica da 

não cumulatividade para manutenção do crédito na aquisição de bens de uso e consumo. 

A partir da premissa de que o direito de apropriação e aproveitamento de créditos nas 

operações anteriores de aquisição de bens de uso e consumo na cadeia produtiva exportadora 

decorre do caráter duplo da imunidade, a restrição temporal prescrita no art. 33, I, da Lei 

Kandir, não tem aplicação nas exportações, pois, do contrário, seria admitir sobreposição de 

Lei Complementar à Constituição. 

Ives Gandra Martins leciona que a partir da edição da EC n. 42/2003 resta claro que o 

direito de apropriação e aproveitamento de crédito nas operações anteriores têm status de 

imunidade tributária. Ao examinar a legislação do estado do Pará, em sede de parecer, o 

jurista entende, com fulcro no art. 155, § 2º, X, a, que a apropriação e o aproveitamento de 

créditos nas operações de aquisição de bens de uso e consumo ao longo da cadeia produtiva 

exportadora não demandam aguardar 1º de janeiro de 2020, e prossegue: “[...] o qual para que, 

não seja maculada por inteiro a inteligência do legislador complementar, serve no máximo, se 

inconstitucional não for, como reto indicativo para permitir o aproveitamento de crédito.” 
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   “Art. 1º A Lei nº 5.758, de 30 de agosto de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º Fica 
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Questão federativa que surge ao admitir a legitimidade de os estados editarem leis 

próprias prevendo o direito de apropriação e aproveitamento de créditos decorrentes da 

aquisição de bens de uso e consumo na cadeia produtiva exportadora é quanto a eventual 

necessidade de observância do prescrito no art. 1º da Lei Complementar n. 24/1975, nos 

termos do art. 155, § 2º, XII, g, que prevê autorização unânime dos estados perante o Confaz. 

Conforme visto, a concessão de incentivos fiscais de ICMS à revelia do Confaz restou 

conhecida na federação brasileira como “guerra fiscal”, no entanto, a previsão, em lei estadual, 

de apropriação e aproveitamento imediato de créditos decorrentes da aquisição de bens de uso 

e consumo na cadeia produtiva exportadora de incentivo fiscal não se trata; logo, prescindível 

autorização do Confaz. 

O aproveitamento imediato de créditos decorrentes da aquisição de bens de uso e 

consumo na cadeia produtiva exportadora é consectário da regra de imunidade; não faz 

sentido pretender que a imunidade tributária nas exportações pressuponha observância do art. 

1º da LC n. 24/1975,
562

 ainda que tenha um efeito indutor, pois sua aplicação não atende a 

razão pela qual vigora tal exigência no federalismo fiscal brasileiro. 

A ratio legis do dispositivo, ao exigir unanimidade para a concessão de incentivos 

fiscais, é evitar que o consenso de apenas um grupo de estados aniquile dado setor econômico 

de outro ente da federação mediante uma competição artificial no mercado interno. 

A garantia do aproveitamento imediato de créditos decorrentes da aquisição de bens de 

uso e consumo na cadeia produtiva exportadora é decorrente da aplicação do princípio do país 

do destino, sedimentado no comércio internacional justamente com o propósito de assegurar 

neutralidade no fluxo internacional de bens e serviços. 

Do exposto se constata que tanto a exigência de autorização perante o Confaz quanto a 

garantia de aproveitamento imediato de créditos nas aquisições de bens de uso e consumo na 

cadeia produtiva exportadora têm em comum a garantia da neutralidade tributária no mercado 

interno e internacional, respectivamente. 

Nessa perspectiva, ante a ausência de qualquer repercussão econômica no mercado 

interno na garantia de aproveitamento imediato de créditos nas aquisições de bens de uso e 

consumo na cadeia exportadora, não se demanda autorização perante o Confaz. 
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 “Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou 
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Ives Gandra Martins, ao proceder análise da legislação paraense, opinou com 

propriedade que qualquer proposta legislativa a respeito da desoneração das exportações “nada 

tem a ver com o tratamento que tanta polêmica tem causado na denominada guerra fiscal do 

ICMS.” O jurista vai além para esclarecer que o diferimento previsto na legislação paraense 

para a etapa final da cadeia produtiva exportadora não se submete ao previsto no art. 1º, da LC n. 

24/1975, dado que abrange outras técnicas exonerativas.
563

 Ademais, registra que o próprio STF 

já afastou a aplicação da exigência de autorização do Confaz para concessão de diferimento.
564

 

 O creditamento de ICMS na aquisição de bens de uso e consumo na cadeia produtiva 

exportadora é matéria que se encontra afetada na sistemática de repercussão geral no STF. 

Oportuno repisar que a decisão cautelar na ADI n. 2.325/DF, sob relatoria do Ministro Marco 

Aurélio, que teve por constitucional a postergação prevista no art. 33, I, da Lei Kandir, não 

representa precedente aplicável ao caso na medida em que não abarca a cadeia produtiva 

exportadora, que encontra estribo constitucional no art. 155, § 2º, XII, g. 

No caso submetido à apreciação do STF, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa 

Catarina é garantido, desde a edição da EC n. 42/2003, o direito de crédito de ICMS nas 

operações de aquisição de bens de uso e consumo na cadeia produtiva exportadora, 

assegurando-se, inclusive, para as operações realizadas nos últimos cinco anos com indexação 

à taxa Selic.   

A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (PGE/SC) sustenta, em sede de seu 

Recurso Extraordinário, que ausente o direito de creditamento diante do previsto no art. 33, da 

Lei Kandir. Alega, ainda, a necessidade de edição de Lei Complementar para definir o regime 

de compensação, nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, c, e a ausência de previsão legal que 

determine a aplicação da taxa Selic como fator de indexação. 

A Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu parecer que restou assim ementado: 

 

Recurso extraordinário em mandado de segurança. Creditamento de ICMS incidente 

na aquisição de bens de uso e consumo empregados na produção de mercadorias 

destinadas à exportação: imunidade do art. 155, § 2º, x, a, da CR, na redação da EC 

42/2003. Repercussão geral admitida pelo STF. O art. 33, I, da LC 87/1996 não 

disciplina o ICMS da aquisição de bens de consumo e de uso empregados na 

produção de mercadorias exportadas, de modo que é compatível com o art. 155, § 2º, 

x, a, da CR, na redação da EC 42/2003: logo, não pode ser invocado como óbice ao 

crédito garantido no acórdão impugnado. A sedes materiae é o art. 20, § 3º, da LC 

87, que se mostra plenamente compatível com o art. 155, § 2º, x, a, da CR, ao 
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Tributário e Finanças Públicas: caderno de direito comparado, nº 49, mar/abr 2015, p.91-113. 
564

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 2.056/MS, rel. Min. 

Gilmar Mendes, julgada em 10/06/2005. 
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garantir o crédito irrestrito dos insumos usados na produção de bens exportados. 

Ainda que o art. 33, I, da LC 87 se referisse às operações de remessa de mercadorias 

ao exterior, a aludida norma ordinária complementar não poderia se sobrepor à 

imunidade decorrente da nova redação 155, § 2º, x, a, da CR. Não indicação da 

norma constitucional supostamente violada pelo acórdão no tema referente à 

incidência da Selic no crédito da recorrida: incidência da Súmula 284 do STF. 

Natureza reflexa de eventual violação do princípio da legalidade, quanto à 

incidência de correção monetária. Parecer pelo desprovimento do recurso 

extraordinário, quanto ao direito ao creditamento, e pelo não conhecimento do 

recurso, quanto ao tema da correção monetária. 
 

Quanto à tese do recorrente de observância do art. 33, da Lei Kandir, há vasta doutrina 

que indica que “[...] independentemente das limitações impostas pela LC 87/1996 (em 

especial o art. 33, inciso I) e das regulamentações impostas pelas autoridades fazendárias 

estaduais”,
565

 a EC n. 42/2003 assegura o direito, aos contribuintes, de se apropriarem dos 

créditos decorrentes da aquisição de bens de uso e consumo. 

A compreensão antes exposta de que o direito de crédito na aquisição de bens de uso e 

consumo na cadeia produtiva exportadora não decorre da não cumulatividade regulada na Lei 

Kandir é bastante elucidativa para não conferir razão ao recurso da Fazenda Estadual. Quanto 

à pretensão de aproveitamento dos créditos gerados nos últimos cinco anos com indexação à 

taxa Selic, trata-se de medida de justiça comutativa, sob o risco de enriquecimento indevido 

do Poder Público às custas dos exportadores. 

O STF já reconheceu o direito à aplicação de atualização monetária na demora 

injustificada para ressarcimento de crédito ao contribuinte. Muito embora o precedente tenha sido 

proferido ao tratar de IPI,
566

 não há razão alguma que afaste sua aplicação, também, para o ICMS. 

Também se encontra afetado na sistemática de repercussão geral o direito de 

creditamento nas operações de aquisição de bens para o ativo permanente na cadeia produtiva 

exportadora.
567

 

A Lei Kandir, ao disciplinar a apuração de créditos decorrentes da aquisição de bens 

para o ativo permanente, estabeleceu a regra conhecida como 1/48 avos, na qual o 

contribuinte apura o crédito de modo fracionado ao longo de 48 meses. Isso termina por 

frustrar o aproveitamento imediato do imposto cobrado nas operações anteriores, ficando o 
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adquirente-exportador com o ônus financeiro do imposto cobrado para, posteriormente, 

transferi-lo à mercadoria exportada. Resultado: perda de competitividade. 

O TJ/RS, ao compreender que não se exportam tributos, sentenciou que o art. 155, § 2º, 

X, a, contempla não somente o exportador imediato, mas todas as operações na cadeia 

produtiva exportadora. 

Diante da decisão, a Procuradoria do Estado do Rio Grande do Sul (PGE/RS) interpôs 

Recurso Extraordinário, sob o argumento de que legislador infraconstitucional se filiou ao 

regime de crédito físico. Considera a PGE/RS que a operação de exportação é autônoma, 

impossibilitando o direito à compensação nas operações anteriores de aquisição de bens de 

ativo fixo do estabelecimento. 

Não o bastante, argumenta ainda a recorrente que a pretensão da recorrida representa 

“favor fiscal”, na medida em que não abarcado pela técnica da não cumulatividade, que 

somente poderia ser concedido mediante lei específica (art. 150, § 6º, CRFB/1988) e 

autorização do Confaz (art. 155, § 2º, XII, g). 

Em parecer, a PGR opinou pelo provimento do Recurso Extraordinário do Estado do 

Rio Grande do Sul sob o entendimento de que a CRFB/1988 não adotou o regime do crédito 

financeiro, mas do crédito físico para definição da integração real do ativo fixo nas operações 

de exportação, suscitando, assim, aplicação do seguinte precedente do STF: 

 

IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS - 

PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE - CRÉDITO - BENS INTEGRADOS 

AO ATIVO FIXO - INEXISTÊNCIA DE ELO CONSIDERADA MERCADORIA 

PRODUZIDA. A aquisição de equipamentos que irão integrar o ativo fixo da 

empresa ou produtos destinados ao uso e consumo não gera o direito ao crédito, 

tendo em conta o fato de a adquirente, na realidade, ser destinatária final. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 

enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos constitucionais, 

parte-se da moldura fática delineada pela Corte de origem. Impossível é pretender 

substituí-la para, a partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a 

ofensa a dispositivo da Lei Básica Federal. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 

infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código 

de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.
568 

 

Antes de enfrentar a aplicação do suposto precedente sustentado pela PGR impende 

avaliar-se a (im)procedência dos argumentos do estado do Rio Grande do Sul que, com razão, 

argumenta que o creditamento nas operações de aquisição de bens do ativo fixo não se 

encontra abarcado pela técnica da não cumulatividade. No entanto, se equivoca ao imaginar 
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tratar-se de “favor fiscal” que demande observância da legalidade específica e autorização do 

Confaz. 

De fato, o direito de creditamento nas aquisições de bens do ativo fixo na cadeia 

produtiva exportadora não decorre da não cumulatividade,
569

 por isso que impertinente 

cogitar-se em regime crédito físico ou financeiro. Portanto, inobstante a ultrapassada 

discussão entre crédito físico e financeiro no Direito Tributário brasileiro. Quando comparado 

a outros sistemas, tem-se que o deslinde da questão se resolve ao constatar-se que a 

desoneração em questão tem estribo na própria Constituição, que não pode encontrar 

limitação na lei complementar. 

Ademais, conforme visto, antes, a desoneração tributária das exportações não tem 

caráter de benefício fiscal, tratando-se de imunidade técnica consectária da aplicação do 

princípio do país do destino, ao que inobserva a exigência de edição mediante lei específica, 

dado que se trata de autêntica vedação constitucional ao exercício do poder de tributar 

prevista expressamente no art. 155, § 2º, XII, g. 

A concessão de créditos na aquisição de bens para o ativo fixo na cadeia produtiva 

exportadora também é dispensável, dado que não se trata de qualquer categoria técnica das 

enunciadas no art. 1º, da LC n. 24/1975. 

Além das razões antes expostas, ao tratar do direito de creditamento na aquisição de 

bens de uso e consumo na cadeia produtiva exportadora oportuno reiterar que, ainda que a 

imunidade tributária das exportações tenha um efeito indutor, não seria crível submeter sua 

aplicação à autorização do Confaz ou ao alvedrio dos estados. Foi justamente com o propósito 

de evitar que a política de comércio exterior ficasse ao talante da política tributária dos 

estados da federação que a desoneração do ICMS nas exportações tem hoje status 

constitucional, como decorrência da harmonização tributária veiculada em compromissos 

internacionais nos quais a República Federativa do Brasil é signatária. 

A conferência do direito de creditamento nas operações de aquisição de bens do ativo 

fixo e bens de uso e consumo na cadeia produtiva exportadora constitui alternativa única para 

conferir efetiva desoneração das exportações. John Due há muito enuncia que uma das 

grandes desvantagens da plurifasia cumulativa na tributação sobre o consumo é a 

impossibilidade de efetiva desoneração das exportações: “como o tributo é plurifásico e 

cumulativo, a mercadoria não exportada diretamente pelo seu produtor sofre uma ou mais 

                                                 
569

 Cf. XAVIER, Alberto. Regime constitucional das isenções e incentivos fiscais a exportações: o caso do ICMS. 

Do direito à utilização integral de saldo acumulado de créditos de ICMS como corolário da imunidade das 
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incidências na cadeia produtiva, sem possibilidade de recuperação ou abatimento deste 

montante quando da venda ao exterior. Com isso subverte-se a lógica mundial de não exportar 

tributos, ocasionando a perda de competitividade dos bens nacionais no mercado global.”
570

 

Admitir que os estados da federação empreendam a limitação do direito de 

creditamento nas operações anteriores de aquisição de bens de uso e consumo e ativo fixo sob 

o argumento de tratar-se de “favor legal” veiculado em isenção heterônoma representa 

atentado à aplicação do princípio do país do destino, ao qual o Brasil se filiou como medida 

de harmonização tributária com vistas à integração ao comércio internacional. 

Ao tratar acerca da isenção de tributos estaduais por tratados internacionais, Welber 

Barral e Tatiana dos Prazeres alertam para o risco da aceitação da tese perante os Tribunais 

Superiores de tratarem-se genericamente as desonerações acordadas em tratados 

internacionais como “favor fiscal” e/ou isenção heterônoma. Advertem os autores que a 

equivocada compreensão poderá implicar, inclusive, sanção da República Federativa do Brasil 

perante a OMC em função de práticas em desacordo com as regras do sistema multilateral de 

comércio.
571

 

 

3.1.3 Recuperação e transferência de créditos acumulados de ICMS na exportação 

 

A exoneração integral do ICMS na cadeia produtiva exportadora apresenta três 

consectários de verificação cumulativa:
572

 (i) a exoneração da própria exportação, conforme 

analisado; (ii) a manutenção dos créditos “a montante”, nos termos da parte final do art. 155, 

§ 2º, X, a; e (iii) o aproveitamento integral dos créditos acumulados que não puderam ser 

obtidos ou compensados nas operações “a jusante” mediante mecanismos eficientes e neutros 

de recuperação, compensação com débitos do próprio contribuinte e transferência a terceiros 

de créditos de ICMS. 

Na agenda de competitividade é consensual o saneamento do acúmulo de créditos 

fiscais com diferentes propostas: securitização dos créditos de ICMS pela União,
573

 inscrição 
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dos créditos acumulados na dívida pública,
574

 compensação automática, transferência de 

créditos entre contribuintes etc. 

A busca de mecanismos de satisfação do direito de crédito pelos exportadores ante a 

inoperância da Administração Tributária é uma constante, seja perante o Poder Judiciário, seja 

perante o Poder Legislativo, com encaminhamento de alterações legislativas. Não ocorrido o 

ressarcimento, quais os mecanismos efetivos de cobrança de que dispõe o contribuinte perante 

a unidade federativa? 

Fernando Facury Scaff constrói, em estudo inédito a partir da regra matriz de 

incidência tributária, o que denomina de “regra matriz de incidência financeira”
575

 (RMIF), na 

medida em que o que há é a alteração dos sujeitos ativo e passivo, que passa a ser o estado 

quando da existência de saldos credores acumulados pelo sujeito passivo da obrigação 

tributária; ora sujeito ativo da obrigação financeira. 

A representação da proposta de Scaff de uma RMIF, a partir do prescrito na Lei 

Kandir,
576

 tem a seguinte formulação jurídica-descritiva: 

 

Quadro 1 – Regra Matriz de Incidência Financeira (RMIF) do Crédito de ICMS na exportação 

Aspecto material Presença de saldo credor acumulado em etapas anteriores a exportação 

Aspecto espacial Território do Estado onde ocorrida a exportação 

Aspecto temporal Mensal 

Aspecto pessoal Sujeito ativo: exportador 

Sujeito passivo: estado 

Aspecto quantitativo Montante de “saldo credor acumulado” de ICMS 

 

Em ocorrendo o fato gerador acima descrito, o exportador poderá promover a 

compensação do crédito por si apurado, mediante escrituração em seu próprio livro, com 

débito de qualquer estabelecimento seu no estado, que somente poderá contestar divergência 

de valores. Em havendo saldo remanescente, o que usual na medida em que pouco 

exportadores têm igual atuação no mercado interno, o sujeito ativo da RMIF poderá realizar a 

transferência do saldo credor acumulado para outros contribuintes do mesmo estado, nos 

termos em que autorizado pela Lei Kandir. 
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Muito já se discutiu acerca da eficácia do dispositivo da Lei Kandir:
577

 se estaria a 

demandar integração pelos estados mediante lei estadual autorizativa ou tratar-se-ia de norma 

autoaplicável que autoriza de pronto a apuração, a compensação e a transferência, 

independentemente de autorização estadual.
578

 

Durante muito tempo vigorou o equivocado entendimento, pelas Administrações 

Tributárias dos estados, de que o aproveitamento dos créditos dependia de expressa previsão 

em lei estadual, na medida em que o art. 25 da Lei Kandir teria eficácia limitada. Tal 

compreensão, no entanto, foi afastada pelo STJ, que firmou entendimento de que “[...] não é 

dado ao legislador estadual qualquer vedação ao aproveitamento dos créditos do ICMS, sob 

pena de infringir o princípio da não-cumulatividade, quando este aproveitamento se fizer em 

benefício de qualquer outro estabelecimento seu, no mesmo Estado, ou de terceiras pessoas, 

observando-se para tanto a origem no art. 3º”.
579

 

Thais de Laurentiis discerne com precisão a diferença entre os modos de transferência 

de saldos credores acumulados nas operações de exportação e nas operações internas a partir, 

justamente, da fonte normativa que lhes respalda: enquanto os créditos decorrentes de 

operações internas, como consectários da não cumulatividade, dependem de lei ordinária 

estadual prevendo as condições de transferências; os saldos credores acumulados nas 

operações de exportação são consagrados em Lei Complementar, com eficácia imediata.
580

 

Ainda que autoaplicável o direito do contribuinte em obter fruição do saldo acumulado 

de ICMS na exportação,
581

 independentemente de lei estadual, tem-se que o próprio 

dispositivo da Lei Kandir prevê, in fine, que a transferência do crédito a terceiros realizar-se-á 

“[...] mediante emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito.” 

Fernando Facury Scaff considera que, ainda que ausente nos estados igual 

procedimento ao da Secretaria da Receita Federal (SRF) (PER/DCOMP), tem o contribuinte 

direito de autotutela ante a natureza meramente declaratória do ato estatal, que procede o 
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reconhecimento do saldo credor acumulado. A apuração do saldo remanescente dar-se-ia 

mediante cartularização de seus créditos pela emissão de Nota Fiscal ressalvando, no entanto, 

os riscos do procedimento e, por conseguinte, a depreciação pelo mercado dos créditos 

transferidos.
582

 

Nesse cenário, alternativa mais segura consiste, inevitavelmente, no pleito perante a 

Administração Tributária estadual na expectativa de resposta em prazo razoável, porém, os 

estados usualmente retardam a análise de tais pleitos de transferências dos créditos, 

vulnerando, assim, ao princípio da razoável duração do processo.
583

 

No estado de São Paulo, onde vigora um dos mais eficientes regimes de transferência, 

tem-se que o autorizo não é realizado em menos de um ano e, por isso, admite-se que, na 

hipótese de o contribuinte não ter fornecedor que aceite os créditos, sejam esses repassados 

para terceiros não vinculados à operação mediante autorizo do Secretário da Fazenda.
584

 

Considerando que, enquanto não autorizada a transferência a terceiros, os exportadores 

ficam com o ônus econômico do imposto recolhido nas etapas anteriores, tem-se grave 

vulneração do princípio da neutralidade,
585

 do qual o princípio do país do destino é consectário. 

Isso implica em prejuízo à competitividade dos produtos brasileiros no comércio internacional. 

A ausência de transferência automática dos créditos acumulados de ICMS exportação 

representa oneração das exportações, logo, atenta em face da livre concorrência tanto no 

mercado interno como no comércio internacional. 

A vulneração da livre concorrência no mercado interno dá-se em função de que o 

agente econômico que atua de modo verticalizado consegue promover a compensação de seus 

créditos em outras operações, enquanto aquele que somente exporta não detém meios de 

promover a compensação automática, de modo que refém do autorizo estatal para promover a 

transferência de seus créditos para terceiros a mitigar o ônus econômico incorrido. 

A ofensa da livre concorrência no âmbito do comércio internacional é ainda mais nefasta, 

considerando que a maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento adotam a 
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tributação sobre o valor agregado, com fiel observância do princípio do país do destino, 

mediante aplicação simultânea dos métodos da isenção e do reembolso automático (VAT refund). 

Alternativa que há ante ao retardo dos estados na autorização da transferência dos 

créditos acumulados de ICMS nas exportações é a tutela jurisdicional, na medida em que 

vulnerada livre concorrência, conforme antes visto. 

A judicialização do pleito administrativamente formulado não tem por objeto substituir o 

ato estatal de reconhecimento e quantificação dos créditos acumulados de ICMS nas exportações 

pela sentença judicial. Porventura o Poder Judiciário assim proceda haverá ofensa grave à 

separação dos poderes, pois lhe incumbe o reconhecimento da omissão da Administração 

Tributária ante a irrazoabilidade do prazo para deliberação do pleito do contribuinte. 

No mesmo sentido Fernando Facury Scaff, para quem “o Poder Judiciário não se 

transformará em instância homologatória de valores – não é seu papel. Mas analisará e poderá 

declarar a omissão administrativa do Estado em analisar o pedido de manutenção e 

aproveitamento dos saldos credores.”
586

 

Para o autor, a tutela jurisdicional a ser buscada é de natureza declaratória, no entanto, 

vislumbra-se por factível, também, uma tutela mandamental, inclusive mediante a via estreita 

do writ do Mandado de Segurança, com vistas a alcançar a fixação de prazo para a 

Administração Tributária, com astreintes, para autorizar a transferência do crédito acumulado 

de ICMS na exportação, com estribo no direito líquido e certo da garantia constitucional da 

razoável duração do processo. 

Inobstante todos os entraves encontrados na transferência de créditos ICMS 

acumulados na exportação, tem-se, ainda, a pretensão da RFB na cobrança de PIS/Cofins 

sobre a receita auferida pelo exportador com a transferência de tais créditos a terceiros. 

A questão merece ser enfrentada nos planos da legislação tributária federal e da 

Constituição Federal. As contribuições do PIS/Cofins têm incidência sobre a receita, restando, 

contudo, excepcionada, em leis federais, sua incidência sobre receitas decorrentes das 

operações de exportações.
587

 

Sem embargo, entende a RFB que tais desonerações têm aplicação exclusiva às 

receitas auferidas com a exportação, ignorando que por “operação” compreende-se não só o 

produto da venda ao exterior, mas todo e qualquer resultado decorrente da complexa atividade 

exportadora. 
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Importante compreender que, se o crédito de ICMS em decorrência de produtos 

exportados não é considerado para o efeito de base de cálculo do PIS/Cofins, do mesmo modo 

seu desdobramento econômico com o intuito de realizar custos outros, sem que haja evidente 

alteração patrimonial do exportador, não se sujeita à incidência de PIS/Cofins, sob o risco de 

haver vulneração da imunidade tributária das exportações, conforme se verifica a seguir. 

A Constituição Federal, além de garantir “a manutenção e o aproveitamento do 

montante” do ICMS incidente nas etapas anteriores (art. 155, § 2º, X, a), veda a incidência de 

PIS/Cofins sobre as receitas decorrentes de exportações (art. 149, § 2º). 

A discussão acerca da incidência de PIS/Cofins sobre a receita decorrente da 

transferência de créditos de ICMS na exportação foi alçada à sistemática de repercussão geral 

perante o STF, que bem discerniu a questão a partir de uma compreensão muito lúcida não só 

do Direito Constitucional Tributário, mas, sobretudo, da interdisciplinaridade do Direito 

Tributário e das Ciências Contábeis, ao que oportuna se faz a transcrição de sua ementa: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. 

IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO 

INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. 

CRÉDITOS DE ICMS TRANSFERIDOS A TERCEIROS. 
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da 

hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a 

interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com 

escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. 

II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar 

competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante 

do seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco 

está condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades 

tributárias, como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2º, I, 

e 155, § 2º, X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei 

Maior voltada a desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com 

absoluta independência da atuação do legislador tributário. 
III - A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na 

técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2º, I, da Lei 

Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a 

atividade econômica e gere distorções concorrenciais. 
IV - O art. 155, § 2º, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações, 

desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir 

que as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos –, imuniza as 

operações de exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante 

do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a 

COFINS e a contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob 

pena de frontal violação do preceito constitucional. 

V - O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não 

se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis 

10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a incidência da 

contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, 

“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a 

contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento 

das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação 

das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A 
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contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas 

moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o 

específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso 

financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, 

sem reservas ou condições. 

VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o 

exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus 

econômico advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2º, X, “a”, 

da Constituição Federal. 
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS 

anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor 

acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1º, da LC 

87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, 

além de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do 

ICMS, as verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para 

efeito da imunidade do art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal. 

VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da 

contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por 

empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS. 

IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2º, X, 149, § 2º, I, 150, § 6º, e 195, caput e 

inciso I, “b”, da Constituição Federal. 
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos 

sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC.
588 

 

A decisão, no entanto, não é isenta de críticas, considerando parcela da doutrina que os 

valores decorrentes da transferência de créditos de ICMS a terceiros integram a base de 

cálculo do PIS/Cofins. 

Para Charles Mayer de Castro Souza,
589

 o STF incorreu em equívoco ao afastar a 

incidência de PIS/Cofins sobre a transferência dos créditos de ICMS exportação entre 

contribuintes na medida em que entende tratar-se de receita.
590

 Para o Conselheiro do Carf, “a 

transferência desses créditos a terceiros não passa de uma operação interna, não de 

exportação”, sendo irrelevante, no seu entendimento, tratar-se de uma recuperação de custos 

considerando que também integra o conceito de receita. 

Assiste razão ao Conselheiro quando afirma tratar-se de uma operação interna, porém, 

quando a Constituição assegura o direito de aproveitamento e manutenção dos créditos de 

ICMS nas exportações está se referindo, justamente, às operações internas anteriores à 
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exportação, portanto, dúvida não há serem as transferências de créditos acumulados de ICMS 

excluídos da base de cálculo do PIS/Cofins. 

Os exportadores que não conseguem promover compensação dos créditos de ICMS 

incidentes nas etapas anteriores à exportação incorrem em significativo ônus econômico, o 

que apenas é sanado com a receita auferida a partir da transferência de tais créditos a terceiros. 

Isso, todavia, não corresponde à receita nova sujeita a incidência de PIS/Cofins, mas mera 

recuperação de custos incorridos nas etapas anteriores. 

Por anos a insistência da RFB em empreender interpretação restritiva da regra 

imunitória por vislumbrar eventual receita na transferência de créditos acumulados de ICMS 

na exportação implicou em vulneração do princípio do país do destino a atingir, assim, o 

preceito fundamental da promoção do desenvolvimento nacional e da integração econômica 

da RFB ao comércio internacional. 

Não só a União e os estados, pelas indevidas pretensões tributárias, impõem percalços 

às exportações de mercadorias e serviços. Considerando que na tributação sobre o consumo 

no País os municípios são titulares do poder de tributar, constata-se também óbices de toda 

sorte na aplicação da imunidade tributária de serviços prestados ao exterior. 

 

3.2 Imunidade na prestação de serviços ao exterior 

 

Não é de hoje que o setor de serviços tem uma relevância estratégica na integração 

econômica do País ao comércio internacional.
591

 Ainda na década de setenta o Brasil já 

reconhecia a necessidade de fomento à prestação de serviços ao exterior não só como medida 

de auferir divisas próprias, mas, sobretudo, como ferramenta para a exportação de 

manufaturados por meio das empresas prestadoras de serviços no exterior. 

Ainda em um modelo eminentemente industrial de desenvolvimento econômico foi 

concebido, décadas atrás, todo um marco legal na concessão de incentivos fiscais federais, 

com significativa desoneração da tributação sobre a renda auferida na exportação de 

serviços.
592

 

Tem-se, no entanto, que os municípios continuaram tributando a prestação de serviços 

ao exterior por meio do Imposto sobre Serviços (ISS). Como já averbava Osíris Lopes Filho 

                                                 
591

 Cf. MORAES, Bernardo Ribeiro de. Doutrina e prática do imposto de indústrias e profissões. t. 1. São Paulo: 

Max Limonad, 1964. 
592

  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-lei n. 1.418, de 

3 de setembro de 1975. Concede incentivos fiscais à exportação de serviços e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1418.htm. 



164 

 

tratava-se de “questão delicada na medida em que sacrificaria ainda mais as finanças 

municipais”.
593

 

Da década de setenta aos dias atuais, muito embora o novo status federativo dos 

municípios com a Constituição de 1988, a situação fiscal das municipalidades brasileiras é 

ainda mais precária, o que, a exemplo do constatado nos estados, não pode jamais servir de 

argumento para obstar a harmonização da tributação sobre o consumo. 

A União Europeia, que adota um conceito residual de serviço na tributação sobre o 

valor agregado (VAT), observa o princípio do país do destino, dado que previsto no art. 146 

da Diretiva do VAT que seus Estados-membros devem estabelecer isenções desse valor para 

as exportações de serviços.
594

 

A soberana opção da República Federativa do Brasil pelo princípio do país do destino, 

dada a tendência internacional de desoneração da tributação do consumo de bens e serviços, é 

determinante para a compreensão da desoneração do ISS como regra de imunidade tributária 

específica.
595

 

Ao contrário da expressa vedação do poder de tributar os serviços de transportes e 

comunicação, na medida em que tais materialidades encontram-se no âmbito do ICMS,
596

 não 

há regra constitucional expressa que veicule imunidade na prestação de serviços de qualquer 

outra natureza para o exterior. 

A despeito da ausência de previsão constitucional explícita da expressão “não incidirá”, 

a exemplo do ICMS e IPI, para o ISS na prestação de serviços ao exterior há autorizada 

doutrina que, a partir de uma análise coerente do ordenamento jurídico, admite que desde a 

EC n. 37/2002 tem-se uma imunidade.
597

 

Para Ives Gandra da Silva Martins, a imunidade da prestação de serviços ao exterior 

data ainda da EC n. 3/1993, que introduziu dispositivo na Constituição de 1988 “concedendo 
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imunidade tributária de ISS, nas operações de exportação de serviços, condicionada à 

regulamentação por lei complementar.”
 598

 

A introdução do princípio da neutralidade com a EC n. 42/2006, do qual o princípio do 

país do destino é consectário, auxilia a leitura do dispositivo constitucional, que prevê “caber 

a lei complementar: II- excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior.” 

A leitura do dispositivo retro deve ser no sentido de que cabe à lei complementar 

regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, nos termos do art. 146, II, da 

Constituição, conferindo os contornos da imunidade da prestação de serviços ao exterior, 

como o faz no parágrafo único, do art. 2º, ao excluir o serviço cujo resultado se dê em 

território brasileiro, ainda que pago por não residente. 

Do mesmo modo entende Liziane Meira, para quem “a lei complementar, nos casos e 

de acordo com as condições formais e materiais estabelecidas na Constituição, não só pode 

como deve colaborar no traço definidor das competências tributárias.”
 599

 

No entanto, tal posicionamento é ainda minoritário. Para doutrina majoritária,
600

 trata-se 

de uma isenção veiculada através de Lei Complementar que configura, portanto, uma “isenção 

heterônoma”,
601

 pois está a contemplar tributo da competência dos municípios. Tal raciocínio 

está equivocado, dado que nem todas as regras de estrutura definidoras e limitadoras de 

competência tributária necessariamente estão previstas expressamente na Constituição.
602

 

Entender que se trata de “isenção heterônoma”,
603

 a partir do argumento topográfico 

de discrímen entre imunidade e isenção, implica admitir que todas as limitações 

constitucionais ao poder de tributar estão previstas expressamente na Constituição, enquanto 

há, reconhecidamente, imunidades implícitas na Carta Magna.
604

 

Admitir que todas as imunidades estão previstas expressamente na Constituição 

implica em que o legislador, ainda que complementar, esteja a aplicar o princípio do país do 
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destino conforme a política econômica vigente, ignorando, assim, a limitação ao poder de 

tributar estabelecida implicitamente na Constituição pelo princípio da neutralidade e seu 

consectário do país do destino. 

Humberto Ávila adota interessante posição acerca de qual categoria técnica da 

tributação veicula a desoneração do ISS prestado ao exterior: “Bem ou mal – isso, aqui, é 

impertinente – o STF
605

, de forma indireta, decidiu que a disposição acima referida é de 

eficácia reduzida, atribuindo à lei complementar o poder de escolher os serviços que ficarão 

isentos, conforme razões de política tributária.”
606

 

Humberto Ávila, sem tomar partido da discussão, indica que há outra limitação ao 

poder de tributar que ocasiona ausência de competência dos municípios para tributar a 

exportação de serviços para o exterior: o princípio federativo. Para Ávila, “a exportação de 

serviços, pela conexão que mantém com o comércio exterior e com as relações internacionais, 

é matéria própria da unidade dos entes federados, isto é, da República Federativa do 

Brasil.”
607

 

 A partir disso tem-se, agora, que duas seriam as limitações ao poder dos municípios 

tributarem a prestação de serviços ao exterior: os princípios da neutralidade e federativo, 

ambos com interface direta com o princípio do país do destino. 

Das lições transcritas, muito embora a razoabilidade da ponderação de Ávila, dado que 

o princípio do país do destino se realiza através de diferentes categorias da tributação, 

acredita-se que a desoneração do ISS na prestação de serviços ao exterior trate-se de uma 

regra de imunidade implícita, sobretudo a partir da EC n. 42/2003 (art. 146-A), que introduziu 

o princípio da neutralidade econômica do tributo. 

A leitura do parágrafo único do art. 2º da LC n. 116 deve ser realizada com as lentes 

do art. 146-A, devendo ser compreendido que o dispositivo estabelece um critério, justamente, 

para prevenir eventual desequilíbrio na concorrência entre os prestadores de serviço com sede 

no Brasil frente aqueles no exterior, garantindo-se competitividade aos nacionais no atual 

cenário de constante fluxo internacional de serviços. 

Portanto, de isenção não se trata, quanto menos de “isenção heterônoma”, na medida 

em que os municípios sequer dispõem de poder de tributar tais prestações de serviços. 
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Com a devida venia de abalizada doutrina que entende de modo contrário,
608

 firma-se 

aqui entendimento de que a Constituição, ao prever que cabe à Lei Complementar “[...] 

excluir de sua incidência exportações de serviços para o exterior” (art. 156, § 3º, III), assim o 

fez com propósito exclusivo de evitar conflitos de competência (art. 146, I), encontrando 

fundamento a posteriori na preservação da neutralidade tributária no comércio internacional 

ao evitar dupla imposição tributária em prejuízo à livre concorrência (art. 146-A). 

A República Federativa do Brasil adotou o princípio do país do destino como regra em 

suas relações internacionais, matéria da qual os municípios não possuem competência alguma, 

logo, há muito ausente poder de regular e tributar destes em matéria de comércio exterior. 

A fixação da premissa de que a desoneração da prestação de serviços se trata de uma regra 

de imunidade tributária, muito embora seja o primeiro passo, não sana todos os desafios da 

desoneração da prestação de serviços intermediários na cadeia produtiva exportadora, na medida 

em que se deparará com a conformação feita em lei complementar do “resultado do serviço”. 

 

3.2.1 Elemento de conexão territorialidade na tributação sobre a prestação de serviço 

 

Rodrigo Maito da Silveira leciona que no Direito Tributário internacional os princípios 

da tributação definem a extensão do poder de tributar, enquanto os elementos de conexão são 

justificativas para o exercício do poder de tributar.
609

 

Considerando que o princípio do país do destino está a prescrever que os serviços 

devem ser tributados, exclusivamente, pelo país do não residente tomador do serviço, deve 

observar-se o elemento de conexão territorialidade, isto é, o país de residência do tomador 

onde ocorrido o “resultado do serviço”. 

Antes da verificação do que se entende por “resultado do serviço”, essencial 

compreender em que consiste “serviço”, elemento-chave do fato gerador do ISS. 

José Alberto Oliveira Macedo realizou vasta pesquisa acerca do conceito de serviços 

na economia e no direito privado. Ao debruçar-se sobre a evolução do conceito de serviços, 

desde clássicos teóricos das ciências econômicas até a Classificação Nacional de Atividade 

Empresarial (CNAE), a dificuldade de conceituação de serviços na economia é manifesta.
610
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Alcides Jorge Costa há muito registrou que o conceito e a classificação de serviços 

poderiam ser tomados do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (General Agreement on 

Trade in Services – GATS), firmado no âmbito da OMC, com as devidas adequações ao 

Sistema Tributário Nacional, ideia que não prosperou.
611

 

O Governo Federal, a partir do SISCOSERV, instituiu a Nomenclatura Brasileira de 

Serviços, Intangíveis e outras Operações que Produzam Variações de Patrimônio (NBS) a 

partir da Central Product Classification (CPC 2.0), das Nações Unidas – classificador 

utilizado nos acordos comerciais dos quais Brasil é signatário –, e nas diretrizes do GATS. 

Seu propósito exclusivo é monitorar o fluxo internacional de capitais na importação e 

exportação de serviços pelo Brasil.
612

 

Ante a indefinição conceitual de serviços nas Ciências Econômicas havia o anseio de 

que o Direito Privado trouxesse elementos ao Direito Tributário para a definição de um 

conceito de serviço permanecendo, no entanto, sua indefinição conceitual. 

A verificação do aspecto material do fato gerador guarda importância não só para 

constatação da ocorrência do fato gerador mediante análise do verbo e seu complemento, mas 

propriamente da definição da competência tributária em matéria de ISS, o que demanda 

percuciente investigação do que é “serviço”. 

O conceito de “serviço” é próprio do direito privado que, sem hesitação, o considera 

como resultado de uma atividade regulada pelo direito das obrigações, consistente em uma 

relação jurídica bilateral que têm como objeto prestações recíprocas: um facere “tendente a 

produzir uma utilidade material ou imaterial”,
613

 que tem como contrapartida o pagamento de 

um preço como remuneração do esforço humano, a paga.
614

 

Interessante notar que o caractere “resultado” integra o próprio conceito de 

“serviço”,
615

 de modo que a obrigação de fazer consistente em algum serviço necessariamente 

deve produzir um proveito, uma utilidade, a fruição do tomador não residente. 

Nesse sentido, Roque Antônio Carraza assevera que a prestação de serviço a não 

residente somente se considera prestada “[...] quando atender à necessidade que ensejou a 
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contratação do serviço, o que só pode dar-se no exterior, local onde o tomador desenvolve 

suas atividades.”
616

 

Para a aplicação da imunidade específica ao tomador não residente é indiferente onde 

será realizado o pagamento
617

 e/ou emitida a nota fiscal, na medida em que o determinante é 

que o resultado se dê no exterior, isto é, que o beneficiário seja não residente. Isso evidencia, 

desde já, a compreensão do “resultado” como uma utilidade, o proveito propiciado pela 

execução do serviço. 

Em voto perante o Conselho Municipal de Tributos (CMT) da Prefeitura de São Paulo, 

o então Conselheiro José Alberto Macedo sentencia: “Deu prevalência o legislador 

complementar, portanto, no caso da tributação do comércio internacional de serviços pelo ISS, 

à fonte de fruição do serviço, e não à fonte de pagamento.”
618

 

O resultado do serviço não se confunde com a conclusão de sua execução na medida 

em que esta consiste apenas na perfectibilização da prestação, do facere. O resultado só é 

alcançado com o proveito, a utilidade, propiciada ao beneficiário. O próprio dicionário indica 

isso ao veicular o conceito de resultado: “(sm) 1. Ato ou efeito de resultar. 2. Produto de uma 

operação matemática. 3. Termo, fim. 4. Proveito.”
619

 

A acepção última indicada confirma o antes sustentado: a compreensão de resultado 

como utilidade, proveito. Exemplo do cotidiano nos atesta isso: diante de um veículo 

enguiçado, o serviço contratado é o reparo do motor (objeto), que pressupõe um facere 

(prestação) consistente no esforço do mecânico, com vistas a propiciar o funcionamento do 

veículo (resultado), que ensejará, por sua vez, o dever da paga pelo beneficiário (pagamento). 

O ilustrativo exemplo, muito embora esclarecedor dos elementos que integram a 

relação jurídica obrigacional de prestação de serviço, é insuficiente para espancar todas as 

dúvidas onde ocorrido o “resultado” no atual cenário de relativização do princípio da 

territorialidade,
620

 determinante para a fixação da competência tributária. 
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3.2.2 A “servicificação” na cadeia produtiva e a desoneração das exportações 

 

A importância dos serviços nas cadeias globais de valor é crescente dada a progressiva 

combinação de bens e serviços nas trocas internacionais, nas quais torna-se desafiadora a 

missão de traçar uma linha divisória entre o que sejam bens e serviços, fenômeno denominado 

de “servicificação”.
621

 

A indústria moveleira, por exemplo, se encontra parcialmente em uma cadeia global de 

valor com o consumo intermediário de serviços na qual a madeira cultivada na Tailândia 

submete-se à industrialização em placas de MDF na China, exportadas ao Brasil. O projeto 

dos móveis é importado da Itália que, para a concepção do design, realiza pesquisas de 

mercado in loco em diferentes países. 

A industrialização dos móveis, a partir das placas de MDF importadas da China, é realizada 

no Brasil mediante corte, acabamento e tinturaria. Suas vendas são realizadas exclusivamente por 

pedidos enviados pela rede mundial de computadores através de software importado da Índia, que 

dimensiona o móvel de acordo com a disponibilidade de espaço do cliente. 

Cada uma das etapas da industrialização é supervisionada por designers italianos de 

acordo com as preferências dos clientes, enviadas via software indiano que permite 

acompanhamento da fabricação em tempo real. 

Concluído o móvel, ele é embalado junto com as instruções de montagem, com a 

opção de contratação de técnicos de montagem da própria fábrica brasileira, que exporta seus 

móveis, sobretudo, aos Estados Unidos da América: made in the world! 

Até mesmo no comércio internacional intra bloco, a exemplo da União Aduaneira do 

Mercosul, é comum a existência de cadeias regionais de valor, como a cadeia produtiva de 

proteína animal, em que o início do processo produtivo da pecuária de corte se realiza no 

Paraguai, com consultoria brasileira, abate e processamento da carne no Uruguai, 

industrialização do couro na Argentina – com agregação de tecnologia brasileira – e 

exportação da carne-salgada para a Venezuela,
622

 em navios que partem do Porto de Rio 

Grande, para onde a carne é transportada em caminhões-frigoríficos de empresa com sede 

naquele município. 
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Antônio Carlos Rodrigues do Amaral
623

 há algum tempo já denunciava que uma das 

razões do insucesso do Mercosul devia-se ao fato de a tributação sobre o consumo no Brasil 

encontrar-se sob a competência dos três entes federativos e da inobservância dos princípios do 

país do destino e da não cumulatividade, o que em muito dificultava a harmonização 

tributária
624

 no bloco. 

Para problematizar, um pouco mais a situação operacional ilustrada na cadeia 

produtiva da carne tem-se que o grupo econômico que o realiza tem sede em São Paulo, 

portanto, termina por contratar empresas de consultorias brasileiras de seu relacionamento 

empresarial, ademais, com mais expertise no assunto. A concepção do projeto do 

confinamento no Paraguai, que tem toda sua produção destinada à exportação, deu-se por 

prestador de serviço com sede na cidade de Campo Grande e seu gerenciamento se realiza 

remotamente, mediante um software de gestão, prescindindo, assim, de visitas técnicas dos 

consultores, que emitem relatórios sanitários e econômico-financeiros diretamente para a 

diretoria em São Paulo. 

Os serviços de tecnologia consistentes em tinturaria e certificação do couro wet blue 

são todos prestados também remotamente, por empresa brasileira com sede no polo de 

calçados de Franca. Incumbe à empresa de consultoria e análises brasileira atestar a qualidade 

do couro do curtume argentino, que remete amostras via aérea, certificadas em laboratório na 

cidade de Franca que, por sua vez, emite seus relatórios e envia-os ao curtume na Argentina, 

conforme o padrão de qualidade demandado pelos calçadistas de Franca que, inclusive, 

destinam parcela de calçados ao próprio Mercosul. 

O caso, embora ilustrado, revela a quantidade de serviços intermediários no processo 

de industrialização, permitindo uma melhor compreensão do que seja uma cadeia produtiva 

integrada ao comércio exterior, caracterizando, assim, o que se denomina de cadeia regional 

de valor. 

O princípio do país do destino na coordenação do Comércio Internacional de 

mercadorias (art. XVI, do GATT1994) não encontra correspondência no GATS. Em que pese 

a omissão de norma expressa no sistema multilateral do comércio, entende-se que o princípio 

do destino também se aplica ao fluxo internacional de serviços, elemento desafiador nesse 
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cenário de cadeias globais e regionais de valor, na medida em que nem sempre há um 

elemento tangível que permita a identificação do resultado do serviço prestado.
625

 

No caso ilustrado surge questão ainda mais desafiadora na tributação dos serviços em 

uma economia digital:
626

 considerando que o prestador do serviço de concepção e manutenção 

do software de gestão da pecuária de corte tem domicílio na cidade de Barretos, o beneficiário 

do serviço está no Paraguai e o tomador na cidade de São Paulo, de onde efetua o pagamento, 

pergunta-se: trata-se efetivamente de uma exportação de serviços? 

Segundo desafio: a consultoria de análise laboratorial e certificação do couro wet blue 

prestada na cidade de Franca, a partir de amostras remetidas da Argentina, com posterior 

expedição de relatórios e certificados à indústria Argentina, autoriza a compreensão de 

exportação, considerando que os relatórios são concluídos e expedidos os certificados em 

território brasileiro? 

A legislação brasileira, com vistas a delimitar a imunidade tributária do ISS, dispõe, a 

contrario sensu, a operação que não pode ser compreendida pela desoneração tributária: “Não 

se enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui 

se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior.” 

O que era para estancar quaisquer dúvidas terminou por surtir debates doutrinários e 

jurisprudenciais dos mais sortidos, sendo fundamental se estabelecer uma compreensão 

adequada de “resultado” a partir da perspectiva do princípio do país do destino a justificar a 

aplicação da regra de imunidade tributária aos serviços intermediários na indústria. 

 

3.2.3 Por uma compreensão adequada do “resultado”: “conclusão” vs. “fruição” 

 

Como visto na introdução desse subitem, a desoneração das mercadorias e a prestação 

de serviços ao exterior tem fundamento constitucional que remete à Lei Complementar apenas 

sua regulação nos termos previstos no próprio art. 146, II.627 Ao regular a limitação do poder 

de tributar o parágrafo único do art. 2º, da LC n. 116/2003, apenas define o que não está 

contemplado pela imunidade. 
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Em leitura a contrario sensu do dispositivo tem-se que todo e qualquer serviço – ainda 

que sua prestação seja concluída no Brasil
628

 e que o resultado-utilidade material ou imaterial 

venha a ser integralmente usufruído por beneficiário não residente – considerar-se-á imune ao 

ISS, portanto, ausente competência tributária. 

A compreensão da territorialidade sob a perspectiva do princípio do país de destino é 

fundamental para a fixação da competência tributária. Antes, porém, necessário assimilar 

como o conceito jurídico privado “resultado” do serviço se relaciona com as regras de 

estrutura de definição e limitação da competência tributária dos municípios. 

Considerando “resultado” um conceito de direito privado, é vedado aos municípios “alterar 

a definição, o conteúdo e o alcance” do conceito de “resultado” adotado pela LC n. 116/2003, 

conforme leciona Humberto Ávila: “O direito tributário sempre se utiliza da ‘vestimenta’ do Direito 

Civil.”
629

 O STF é peremptório em afastar o poder de tributar pela alteração de conceitos próprios 

de direito privado,
630

 inclusive em matéria de tributação de serviços.
631

 

Poder-se-ia argumentar que a vedação veiculada pelo art. 110 do CTN
632

 é exclusiva 

para aqueles conceitos de direito privado utilizados pela “Constituição Federal, dos Estados e 

Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências 

tributárias”, enquanto o conceito de “resultado” é veiculado em Lei Complementar, portanto, 

os municípios ao pretenderem conceito outro que não o de resultado-utilidade (fonte de 

fruição do serviço), estão no gozo de sua autonomia municipal. 

Tem-se, no entanto, que o disposto no art. 2º da LC n. 116 veicula matéria 

eminentemente constitucional, dado o comando veiculado na própria CRFB/1988, que está a 

indicar que “[...] cabe a lei complementar excluir da sua incidência exportações de serviços 

para o exterior.” 

Para Gabriel Troianelli, “dois elementos são vitais para a caracterização do ‘resultado’ 

(e o respectivo local da ocorrência); i) o beneficiário efetivo do serviço (quem está 
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consumindo) – que deve estar fixado no exterior para que haja exportação – e ii) a delimitação 

dos efeitos imediatos diretos da prestação do serviço, descartando-se de plano quaisquer 

efeitos secundários.”
633

 

A conclusão acima, que poderia parecer espancar qualquer dúvida, traz, na realidade, o 

desafio em desvendar onde realizado o “resultado”: qual o local de sua ocorrência? Para 

alcançar tal resposta, impende empreender o estudo do princípio da territorialidade, que, na 

tributação sobre o consumo de mercadorias e serviços, remete-nos à busca de se tributar os 

bens no país de seu produtor (origem) ou de seu consumidor (destino).
634

 

Antes da edição da LC n. 116/2003, Sacha Calmon já indicava que vários são os 

elementos de conexão (pessoais ou reais) possíveis na tributação dos serviços no plano 

internacional: (1) o local do estabelecimento prestador, (2) da sede da empresa, (3) o lugar 

onde prestado o serviço, ou (4) aquele onde se situa o beneficiário ou seu domicílio.
635

 

Em uma leitura combinada do dispositivo constitucional do art. 156, § 3º, II, com o 

disposto no art. 2º, I, parágrafo único da LC 116/2003, se identifica que, no plano 

internacional, o Brasil adotou como elemento de conexão o país onde situado o beneficiário 

ou seu domicílio com base no princípio do país de destino. 

O princípio do país de destino é importante vetor interpretativo do conceito de 

“resultado”, a fim de determinar o país titular da competência tributária para cobrança do 

imposto sobre a prestação de serviços ao exterior. Compreendido o “resultado do serviço” 

como aquela utilidade material ou imaterial decorrente de sua execução, restará verificar onde 

este se realiza para determinar-se a competência tributária. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) incorreu em lastimável equívoco ao interpretar 

“resultado” como conclusão da execução do serviço, o que culminou no afastamento da 

aplicação da regra exonerativa. Nesse precedente – no qual se discutia a incidência de ISS 

sobre reparo de motores de aeronaves enviados ao Brasil para conserto e, concluído reparo, 

enviados ao exterior para instalação nas aeronaves –, o STJ entendeu que ausente “resultado” 

no exterior, considerando que “o trabalho desenvolvido não configura exportação de serviço, 
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pois o objetivo da contratação, ou seja, o seu resultado, que é o efetivo conserto do 

equipamento, é totalmente concluído no território brasileiro.”
636

 

Após a posição estabelecida pelo STJ, sucessivas foram as críticas doutrinárias
637

 ante 

o grave equívoco na interpretação do conceito de “resultado” e, por conseguinte, no 

afastamento da imunidade. 

José Eduardo Soares de Melo registra com propriedade que o precedente isolado do 

STJ “não pode ser concebido como diretriz jurisprudencial”, considerando que o tribunal 

empreendeu interpretação equivocada da expressão “resultado”, entendendo-a como 

conclusão do serviço.
638

 

Os órgãos de julgamentos administrativos municipais tributários, com destaque para o 

Conselho Municipal de Tributos (CMT), da Prefeitura de São Paulo, que inaugurou posição 

de vanguarda, assumiram importante função na correta compreensão do conceito de 

“resultado”, dada a equivocada interpretação empreendida pelo STJ. 

A partir da análise de alguns julgados do CMT há doutrina que sistematizou alguns 

critérios “anti-elisivos” para reconhecimento da imunidade tributária nos serviços prestados 

ao exterior: “(i) estudo do contrato firmado entre as partes; (ii) comprovação de que o 

tomador do serviço não reside no Brasil; (iii) análise dos balanços contábeis e (iv) declaração 

do imposto de renda do prestador; e (v) reconhecimento da inviabilidade de exportação de 

alguns serviços específicos.”
639

 

Em que pese o elogiável trabalho de sistematização, a adoção de tais critérios “anti-

elisivos” deve ser empreendida com cautela, na medida em que, conforme sua adoção, poder-

se-á estar a estabelecer condicionamentos para o gozo da imunidade. 

Os critérios elencados jamais configuram requisitos para a aplicação da imunidade, 

dado que cabe privativamente à lei complementar regular a matéria, sendo oportuno, inclusive, 

registrar a impertinência do critério (ii) ao demandar que o tomador seja não residente, 

considerando que é perfeitamente factível que o tomador seja residente e o beneficiário não 
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residente; quem determina que o “resultado” se realizou no exterior, portanto, ausente 

competência tributária do município. 

A análise dos balanços contábeis (iii), muito embora indiciária, jamais poderá ser 

determinante para a aplicação da imunidade, na medida em que inexiste equivalência absoluta 

entre os conceitos contábil e tributário. Ainda que a contabilidade elaborada para fins de 

informação ao mercado, gestão e planejamento das sociedades empresárias possa ser tomada, 

pela lei, como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos tributos, 

a tributação não se encontra subordinada ao “imperialismo” contábil. 

A Secretaria de Finanças do Município de São Paulo (SF) editou parecer normativo
640

 

justamente com vistas a combater o entendimento sedimentado pelo Conselho Municipal de 

Tributos (CMT). O parecer da SF assentou-se no sentido de que incide ISS na prestação de 

serviço concluído no Brasil e enviado ao exterior, sendo irrelevante que eventuais benefícios 

ou decorrências oriundas dessa atividade sejam fruídos ou verificados no exterior ou por 

residente no exterior. 

A posição adotada no opinativo da SF não se afigura conforme a Constituição, uma vez 

que contraria o princípio do país do destino, dado colocar no campo de incidência do ISS 

serviço cujo resultado dá-se no exterior, logo, ausente poder de tributar do município brasileiro. 

Com a finalidade de propiciar uma correção de rumos no entendimento firmado pela 

Municipalidade de São Paulo, por iniciativa do CMT, foi constituído um grupo de trabalho 

para melhor analisar a matéria, considerando o entendimento daquele órgão do contencioso 

tributário municipal, o que culminou com a edição de novo Parecer Normativo.
641

 

Em síntese, o Parecer Normativo (PN) n. 4/2016 ressuscita a matéria para fixar o 

entendimento de que “o serviço prestado por estabelecimento prestador localizado no 

Município de São Paulo considerar-se-á exportado quando a pessoa, o elemento material, 

imaterial ou o interesse econômico sobre o qual recaia a prestação estiver localizado no 

exterior.”
642
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Apesar das procedentes críticas no sentido de que tal orientação não sana todas as 

questões,
643

 tem-se que o PN n. 4/2016, ao filiar-se pela teoria do resultado-econômico, 

melhor interpreta a questão ao adotar a teoria da utilização do serviço na fixação do resultado. 

A orientação empreendida pela PMSP se encontra conforme orientação jurisprudencial 

que o STJ anunciou em recente precedente em correção do rumo de sua jurisprudência para 

filiar-se à teoria da utilização, independentemente do fato dos serviços de engenharia civil 

terem sido concluídos no Brasil. Em decisão de lavra Min. Gurgel de Faria, restou consignado 

que ainda que os projetos tenham sido concluídos no Brasil, sua fruição se realizou em obra 

civil na França, portanto, indubitável tratar-se de exportação de serviços. A decisão restou 

assim ementada: 

 

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – 

ISSQN. EXPORTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. NÃO INCIDÊNCIA. 

1. Agravo de instrumento julgado conjuntamente com o recurso especial, conforme 

autorização do art. 1.042, § 5º, do CPC/2015. 

2. A só confecção do projeto de engenharia, à luz dos arts. 109, 113, 114, 116, I, do 

CTN, é fato gerador do ISSQN, e sua posterior remessa ao contratante estrangeiro 

não induz, por si só, à conclusão de que se está exportando serviço. 

3. À luz do parágrafo único do art. 2º da LC n. 116/2003, a remessa de projetos de 

engenharia ao exterior poderá configurar exportação quando se puder extrair do seu 

teor, bem como dos termos do ato negocial, puder-se extrair a intenção de sua 

execução no território estrangeiro. 

4. Hipótese em que se deve manter o acórdão a quo, porquanto o Tribunal consignou 

que as provas dos autos revelaram a finalidade de execução do projeto em obras que 

só poderiam ser executadas na França (“elaboração das Plantas de execução do muro 

cilíndrico de proteção do reservatório de gás liquefeito de petróleo naval TK1, a ser 

construído na cidade de Gonfreville - LOrcert, França e ao dimensionamento dos 

blocos de estacas do edifício principal do centro cultural, Centre Pompidou a ser 

construído na cidade de Metz, França e a modelagem em elementos finitos da 

fachada principal de dito centro”). 

5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
644

 

 

A decisão se encontra em conformidade com a aplicação do princípio do país do 

destino e sua aplicação no comércio internacional, que se orienta pela “teoria da utilização”. 

No IVA europeu, as regras para determinar-se o lugar em que ocorre o fornecimento de 

serviços são orientadas pelo princípio do país do destino, encontrando-se bem determinadas: 

“Per quanto attiene alle prestazione di servizi l´adozione del criterio di tassazione nel paese 
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di destinazione comporterebbe la potestá impositiva allo Stato nel quale il servizio viene 

utilizzato.”
645

 

A partir de tal registro, dúvidas não há de que pelo critério de conexão da 

territorialidade o poder de tributar é do país onde os serviços são utilizados, 

independentemente da sede do prestador ou de onde concluída determinada etapa da prestação 

dos serviços ou da fonte de pagamento. 

Luís Eduardo Schoueri leciona com propriedade que ainda que o serviço fosse 

desenvolvido no Brasil, não restaria descaracterizada a exportação, desde que o resultado do 

serviço verifique-se no exterior, independentemente da sua fonte de pagamento.
646

 

No STF, a discussão da imunidade do ISS ainda não foi devidamente enfrentada, dado 

suposto óbice processual na medida em que o órgão entende tratar-se de matéria 

infraconstitucional. Para ele, há obstáculo para processamento de RE sobre a matéria, visto 

que eventual ofensa seria indireta à Constituição, sem prejuízo de que demandaria reanálise 

do conjunto fático probatório.
647

 

Ao contrário do entendimento do STF, a matéria ostenta status constitucional, 

considerando que “[...] a tributação da prestação de serviços, no Brasil, está alçada ao 

plano constitucional”.
648

 Não bastasse isso, tem-se discussão de autêntica regra de 

imunidade tributária específica, conforme antes visto, ao que incumbe sim ao STF o 

enfrentamento de mérito da questão, não subsistindo, por essa razão, a justificativa de mera 

ofensa reflexa ou indireta. 

Também não subsiste melhor análise à justificativa do STF para obstar trâmite aos 

RREE o suposto óbice encontradiço na Súmula 279, que prevê ser vedada reanálise do 
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conjunto fático-probatório dos autos, referindo-se, expressamente, a eventual necessidade 

de análise do contrato social da recorrente. 

O correto enfrentamento da imunidade do ISS na prestação de serviços ao exterior 

pelo Eg. STF não demanda reexame de matéria fática, na medida em que não há 

necessidade de reapreciá-la, tampouco há qualquer interpretação de norma 

infraconstitucional a ser revista ou reformulada. 

A partir do momento em que se fixa o entendimento de que a desoneração tributária na 

prestação de serviços ao exterior é autenticamente uma imunidade, na medida em que “a 

validade e eficácia da imunidade não dependem de sua proclamação no texto 

constitucional”,
649

 todos esses supostos óbices processuais são ultrapassados, sendo 

imperativo que o STF confira aplicação ao princípio do país do destino na prestação de 

serviços ao exterior. 

Enquanto reinante a indefinição da matéria perante nossos Tribunais Superiores, 

tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar (PLS) n. 475/2017, de iniciativa 

do Senador Armando Monteiro Neto (PE), com a proposta de alteração legislativa. 

De acordo com o PLS n. 475/2017, considera-se exportação de serviços quando os 

benefícios são verificados em território estrangeiro,
650

 o que, embora a atecnia da redação 

legislativa, sanará toda hesitação de nossa jurisprudência ao fixar definitivamente o local da 

fruição do serviço prestado como definidor da competência tributária no país do destino. 

 

3.3 Imunidade do imposto sobre produtos industrializados (IPI) na cadeia produtiva 

exportadora 

 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é sucedâneo do antigo Imposto de 

Consumo (IC),
651

 previsto ainda na Constituição Republicana de 1891, ao que Aliomar 

Baleeiro, não sem razão, afirmava tratar-se de “nome novo para imposto velho.”
652

 

Parece consensual, na doutrina,
653

 tratar-se o IPI de um imposto que não acompanhou 

a evolução das cadeias produtivas, sobretudo no comércio internacional, onde vigoram hoje 

                                                 
649

  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário. Direitos humanos e 

tributação: imunidades e isonomia. v. III. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 149. 
650

  “Art. 2º […] I – As exportações de serviços para o exterior do País, quando os benefícios do serviço se 

verificam em território estrangeiro e há ingresso de divisas no país. […] Parágrafo único. Para fins do 

disposto no inciso I, o local onde os benefícios do serviço são verificados independe do local onde o serviço é 

realizado.” 
651

  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008. p. 626. 
652

  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 199. 
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cadeias globais de valor. Simultaneamente, o traço característico da extrafiscalidade no IPI, 

“[...] como ferramenta de controle do mercado, do fluxo internacional – importação e 

exportação – de mercadorias”
654

 é de tormentosa conciliação com a neutralidade tributária. 

Tardiamente, foi reconhecida, pela Constituição de 1988, a imunidade de IPI na cadeia 

produtiva exportadora,
655

 o que demanda, necessariamente, a garantia de que “o direito aos 

créditos acumulados nas operações anteriores seja mantido na sua integralidade, pois do 

contrário o zelo do contribuinte para com o desenvolvimento do comércio exterior restaria 

invariavelmente conspurcado.”
656

 

Melhor compreensão da garantia de créditos aos contribuintes exportadores se realiza 

a partir da visualização das diferentes espécies de créditos que tem aproveitamento autorizado: 

(i) crédito básico, como aquele decorrente primordialmente da não cumulatividade; (ii) 

crédito presumido, aquele conferido a partir de uma ficção legal, com vistas a incentivar dado 

setor, ou mesmo assegurar neutralidade, e, por último, (iii) o crédito-prêmio IPI com natureza 

de incentivo, objeto de estudo do último capítulo. Muito embora as diferentes origens de tais 

créditos, na cadeia produtiva exportadora todos eles são decorrências imediatas do princípio 

do país do destino, conforme verifica-se a seguir. 

 

3.3.1 Creditamento de IPI na cadeia produtiva exportadora 

 

A manutenção do direito de crédito nas etapas anteriores da cadeia produtiva 

exportadora não é decorrência exclusiva da regra da não cumulatividade,
657

 mas, também, do 

princípio do país do destino, positivado na Constituição mediante imunidade.
658

 

Durante décadas, vigorou nos Tribunais Superiores intensas discussões quanto à 

aplicação da não cumulatividade e o direito de crédito de IPI na aquisição de insumos e 

matérias-primas não tributados quando a saída do produto industrializado fosse sujeita à 

alíquota zero, isentos ou mesmo imunes. A princípio, foi reconhecido o direito do contribuinte 

                                                                                                                                                         
653

  MOREIRA, André Mendes. Não-cumulatividade tributária na Constituição e nas leis (IPI, ICMS, 

PIS/COFINS, Impostos e contribuições residuais). 2011. 465f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, 2011. p. 238. 
654

  CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008. p. 613. 
655

 Art. 153, § 3º, III. “Não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior.” 
656

  CAPARROZ, Roberto. Do imposto sobre produtos industrializados vinculado às importações. In: TÔRRES, 

Heleno Taveira. Comércio internacional e tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 259-305. p. 269. 
657

  Art. 153, § 3º. “I. não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante 

cobrado nas anteriores.” 
658

  XAVIER, Alberto. Direito Tributário internacional. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 269. 
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de creditar-se, mas, posteriormente, foi revisto para fixar-se o entendimento de que qualquer 

dessas hipóteses exonerativas não geram crédito compensável.
659

 

A partir disso, eventual tributação de IPI incidente na entrada e exonerado na saída 

apenas geram direito de creditamento quando editada lei veiculadora de “incentivo fiscal”, 

admitindo-se a compensação de IPI incidente nas etapas anteriores com outros tributos 

federais, tendo sido reconhecido como benesse por nossos Tribunais.
660

 

Na cadeia produtiva exportadora, no entanto, lei a dispor nesse sentido tem pretensão 

exclusiva de explicitar o direito de crédito, dado que a imunidade tributária, prevista no art. 

153, § 3º, III, tem um caráter dúplice: de exonerar a última etapa e assegurar o direito de 

crédito mediante compensação/reembolso do IPI cobrado nas etapas anteriores.
661

 

Há duas alternativas, não excludentes no Sistema Tributário Nacional, para aplicação da 

regra de imunidade do IPI na cadeia produtiva exportadora: (i) suspensão do IPI, a exemplo do 

“drawback integrado”,
662

 e quando seu recolhimento é sobrestado até a exportação do produto 

final,
663

 convertendo-se em imunidade, ou (ii) autorização para que o exportador mantenha os 

                                                 
659

  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recursos Extraordinários n. 353.657/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, 

Tribunal Pleno, julgado em 25/06/2007. 
660

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 860.369/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, 1ª Secção, julgado em 

25/11/2009. 
661

  CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 

p. 739. 
662

  “Art.12. A aquisição no mercado interno ou a importação, de forma combinada ou não, de mercadoria para 

emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado poderá ser realizada com a suspensão do 

Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, da Contribuição para o PIS/Pasep e da 

Cofins, da Contribuição para o PIS/Pasep-importação e da Cofins-importação.” (BRASIL. Presidência da 

República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 11.945, de 4 de junho de 2009. Altera a 

legislação tributária federal e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm.). 
663

  “Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem, destinados a 

estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 

3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 

2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da 

Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde 

a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto. 

(Redação dada pela Lei nº 10.684, de 30.5.2003) § 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de 

matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando adquiridos por: I - 

estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de: a) componentes, chassis, carroçarias, partes 

e peças dos produtos a que se refere o art. 1º da Lei nº 10.485, de 3 de julho de 2002; b) partes e peças 

destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no Capítulo 88 da Tipi; c) bens de 

que trata o § 1º-C do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, que gozem do benefício referido no 

caput do mencionado artigo; (Incluído pela Lei nº 11.908, de 2009). II - pessoas jurídicas 

preponderantemente exportadoras.” (BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para 

Assuntos Jurídicos. Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a não-cumulatividade na 

cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos 

tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas 

jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10637.htm). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art4§1c
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8248.htm#art4§1c
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créditos de IPI que oneraram a etapa anterior,
664

 compreendidos equivocadamente como 

“incentivos fiscais”, enquanto, na realidade, tratam-se de consequência lógica da regra de 

imunidade tributária
665

 consectária do princípio do país do destino. 

Infelizmente, não é esse o entendimento prevalecente em nossos Tribunais 

Superiores,
666

 na medida em que partem da perspectiva da não cumulatividade. Isso 

inevitavelmente os conduz à equivocada compreensão de tratar-se de “incentivo fiscal”, 

olvidando-se que a garantia da manutenção do direito de crédito é decorrente, na realidade, da 

regra de imunidade com fundamento no princípio do país do destino. 

Nossos Tribunais Superiores, por exemplo, ao interpretar a Lei n. 9.779, de 19 de 

janeiro de 1999, que prevê a manutenção do direito de crédito decorrente das entradas de 

matéria-prima (MP), produtos intermediários (PI) e material de embalagem (ME) 

exclusivamente nas saídas isentas ou sujeitas a alíquota zero,
667

 compreendem tratar-se de 

regra de exceção à não cumulatividade, que consubstancia “incentivo fiscal”. Isso implica em 

uma série de aplicações equivocadas.
668

 

Primeiro equívoco que resulta da premissa de que se trata de uma regra de exceção à 

não cumulatividade é que tal tratamento legal tem aplicação tão apenas a partir da edição do 

benefício, afastando-se, assim, o direito de crédito nas operações realizadas antes de sua 

edição. Tal entendimento ignora que, independentemente, de previsão legal, “tal direito 

advém de regras e princípios existentes no texto constitucional, principalmente a regra 

imunizante em tela.”
669

 

Portanto, para compensação dos créditos decorrentes da aquisição de MP, PI e ME, 

prescindível pretender um caráter interpretativo à Lei n. 9.799/1999, com vistas a conferir-lhe 

                                                 
664

 “Art.1º. São restabelecidos os seguintes incentivos fiscais: […] II- manutenção e utilização do crédito do 

Imposto sobre Produtos Industrializados relativo aos insumos empregados na industrialização de produtos 

exportados, de que trata o art.5º do Decreto-lei n.491, de 5 de março de 1969. (BRASIL. Presidência da 

República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 8.402, de 23 de fevereiro de 1992. 

Restabelece os incentivos fiscais que menciona e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8402.htm). 
665

  CASTRO, Daniel Monteiro de. Alcance e efeitos da regra imunizante inerente ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) na exportação. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 221, p. 26, abr. 2013. 
666

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial (REsp) n. 860.369/PE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª 

Secção, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009. 
667

 “Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, acumulado em cada trimestre-

calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, 

aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não 

puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o 

disposto nos arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela 

Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.” 
668

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Recurso Especial (REsp) n. 1.528.764/AL, Rel. Ministro 

Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 29/06/2015. 
669

  CASTRO, Daniel Monteiro de. Alcance e efeitos da regra imunizante inerente ao Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) na exportação. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 221, p. 21, abr. 2013. 
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aplicação retroativa nos termos previstos no CTN.
670

 A garantia do direito de crédito decorre 

do âmbito de alcance da imunidade tributária que, muito antes da edição da lei, já era 

autoaplicável. 

Outro equívoco decorrente da compreensão de tal permissivo de creditamento como 

benefício fiscal é sua interpretação restritiva: “[...] não se admite interpretação extensiva do 

art. 11, da Lei 9.779/99 para permitir o creditamento após a sua vigência dos produtos finais 

não tributados (NT), pois o benefício somente foi reconhecido pela lei para os produtos finais 

isentos ou sujeitos ao regime de alíquota zero.”
671

 

A prevalecer interpretação literal da lei não haveria manutenção do direito de crédito 

de IPI decorrente da aquisição de MP, PI e ME utilizados em etapas anteriores à exportação 

do produto industrializado vez que imune, o que somente veio a ser esclarecido praticamente 

uma década depois, por meio do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) n. 06/2008, ao 

evidenciar que a imunidade da cadeia produtiva exportadora alcança o direito à manutenção 

de crédito na aquisição de MP, PI e ME.
672

 

Recentemente, o Carf, através da Câmara Superior de Recursos Fiscais da Terceira 

Secção (CSRF-3), ao apreciar a manutenção do direito de crédito nas aquisições de MP, PI e 

ME quando das saídas isentas e/ou sujeitas alíquotas zero ressalvou expressamente a garantia 

do direito de crédito no caso da imunidade da cadeia produtiva exportadora.
673

 

Tem-se que, muito embora neutralizada a incidência tributária do IPI na cadeia 

produtiva exportadora por meio da garantia de creditamento desse imposto pago nas etapas 

anteriores, o mecanismo não é suficiente o bastante para assegurar a desoneração completa de 

toda a tributação federal. Desse modo, décadas atrás foi concebido o crédito presumido de IPI 

para compensar outros “resíduos tributários” na cadeia produtiva exportadora. 

 

                                                 
670

  “Art.106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I. em qualquer caso, quando seja expressamente 

interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.” 
671

  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. EDcl no REsp 1.189.846/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, 

julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013. 
672

 “Art. 2° O disposto no art. 11 da Lei n° 9.779, de 11 de janeiro de 1999, no art. 5a do Decreto-lei n° 491, de 5 de 

março de 1969, e no art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 33, de 4 de março de 1999, não se aplica aos produtos: 

I. com a notação “NT” (não-tributados, a exemplo dos produtos naturais ou em bruto) na Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002; II. 

amparados por imunidade; [...] Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no inciso II os produtos tributados na 

TIPI que estejam amparados pela imunidade em decorrência de exportação para o exterior.” 
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  Cf. BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF/MF). Recurso 

Especial n. 11831.002181/2002-12. Acórdão n. 9303-005.254, rel. Conselheiro Presidente em Exercício 

Rodrigo Pôssas, rel. Conselheira Designada Tatiana Migiyama, julgado em 20 de junho de 2017. 
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3.3.2 Crédito presumido de IPI e “resíduos tributários” na cadeia produtiva exportadora 

 

Ainda que previstas a não cumulatividade ao PIS/Cofins
674

 e a imunidade para as 

receitas decorrentes da exportação,
675

 tem-se ainda presentes resíduos tributários nas etapas 

produtivas anteriores, em razão do que foram editadas sucessivas medidas provisórias 

veiculando o crédito presumido de IPI como mecanismo especial para ressarcimento de 

resíduos tributários na cadeia produtiva exportadora.
676

 

Por fim, já no âmbito do “Programa Especial das Exportações”, foi editada a Lei n. 

9.363, de 13 de dezembro de 1996,
677

 que previu crédito presumido de IPI no percentual de 

5,37% sobre a receita de exportação, correspondente ao encargo do PIS/Cofins suportado pelo 

exportador diante da soma das duas alíquotas então vigentes (2,65%).
678

 

O instrumento concebido visa justamente atender ao princípio do país do destino, de 

modo que “resíduos tributários” não venham a compor o produto exportado. Tem-se, no 

entanto, que o mecanismo revela-se, ainda, insuficiente na medida em que “o crédito de IPI 

necessário para compensar a incidência de contribuições cumulativas sobre os insumos das 

exportações seria da ordem de 15% no setor agropecuário”,
679

 por exemplo. 

Não bastasse a insuficiência do percentual fixado, tem-se que a RFB impõe toda sorte 

de óbices
680

 na apuração de tais créditos presumidos de IPI, como: (i) a vedação à inclusão do 

valor do frete, combustíveis e energia elétrica na sua base de cálculo, (ii) vedação à apuração 

do crédito presumido quando da exportação de produtos não industrializados, (iii) vedação à 
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  Cf. PINTO, Alexandre Evaristo. As contribuições sociais ao PIS e à COFINS no regime não cumulativo são 

tributos sobre o valor acrescido? Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 121/2015, p. 261-282, mar.-

abr. 2015. 
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  Cf. art. 149, § 2º, I. 
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  BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória (MPV) n. 948, de 23 de março de 1995. Dispõe sobre 

a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor 

do PIS/Pasep e Cofins nos casos que especifica, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/1990-1995/948.htm. 
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  “Art. 1º A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto 

sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis 

Complementares n
os

 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, 

incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e 

material de embalagem, para utilização no processo produtivo. Parágrafo único. O disposto neste artigo 

aplica-se, inclusive, nos casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação 

para o exterior.” 
678

  BRASIL. Ministério da Fazenda. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Parecer n. 3.092, de 27 

de setembro de 2002, item n. 38. 
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  BELUZZO, Luiz Gonzaga de Mello et al. A carga tributária sobre produtos selecionados e sua relação com a 

política de exportação. In: TÔRRES, Heleno Taveira. Comércio internacional e tributação. São Paulo: 

Quartier Latin, 2005. p. 745. 
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  BORGES, Eduardo. Atualidades relativas ao crédito presumido de IPI – a visão dos tribunais. In: BORGES, 

Eduardo; FLEISCHMANN, Antônio Carlos; SILVEIRA, Rodrigo Maito (Coord.). Controvérsias tributárias 

no comércio exterior. São Paulo: Aduaneiras, 2010. p. 93-104. 
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apuração do crédito presumido de IPI sobre aquisições de contribuintes não sujeitos a 

PIS/Cofins
681

, (iv) vedação à apuração quando de exportação indireta e o (iv) longo prazo 

para ressarcimento, aliado à ausência de incidência de correção monetária.
682

 

Todas essas questões são objeto de acaloradas discussões perante nossos Tribunais, no 

entanto, até o momento, o princípio do país do destino é totalmente ignorado no seio dos 

debates. Em sede dos Tribunais Regionais Federais (TRFs), as decisões referentes ao crédito 

presumido de IPI centraram-se, exclusivamente, na aplicação dos princípios (i) da não 

cumulatividade,
683

 (ii) da legalidade,
684

 (iii) da isonomia
685

 e (iv) da eficiência.
686

 

No Carf, tais controvérsias foram enfrentadas tendo em conta exclusivamente o 

prescrito na legislação tributária federal. Embora algumas dessas análises tenham terminado 

por atender a desoneração tributária das exportações, passaram todas ao largo da perspectiva 

do princípio do país do destino, o que atesta a parca compreensão dos operadores do direito 

da razão da desoneração das exportações. 

Primeira discussão apontada a respeito da inclusão do frete na base de cálculo do 

crédito presumido de IPI. Muito embora ausente previsão expressa a determinar a inclusão do 

frete na base de cálculo do crédito presumido de IPI tem-se que o frete, além de inerentemente 

vinculado aos insumos empregados no processo produtivo, compõe o preço da exportação 

tanto no frete interno, sob cláusula FOB (Free on Board), quanto no frete internacional, sob a 

cláusula CIF (Cost Insurance and Freight). 

Usualmente, os contratos de exportação são pactuados sob a cláusula FOB, porém, 

ultimamente os exportadores, com vistas a alcançar mais competitividade no comércio 

internacional, têm adotado a cláusula CIF, com entrega da mercadoria exportada no país de 

destino, arcando, assim, com frete marítimo e seguros, o que termina por representar ônus 

maior na transação. 

Nesse cenário, a inclusão do frete na base de cálculo do crédito presumido de IPI se 

revela ainda mais essencial, sob o risco de o exportador incorrer nos ônus de resíduos 
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tributários ainda maiores em prejuízo da competitividade alcançada pela contratação sob a 

cláusula CIF. 

Oportuno registrar que a inclusão do frete marítimo na base de cálculo do crédito 

presumido de IPI decorre de aplicação do próprio princípio do país do destino, que está a 

indicar a desoneração completa até o destino final da mercadoria exportada, de modo que 

concorra em igualdade de condições com aquelas produzidas no país de destino. 

Apesar de toda a celeuma dos últimos anos perante o Carf, sua Câmara Superior de 

Recursos Fiscais (CSRF) fixou, recentemente, entendimento pela inclusão do frete na base de 

cálculo do crédito presumido de IPI.
687

 

Ainda a propósito da composição da base de cálculo do crédito presumido de IPI, 

discussão outra que há é quanto à inclusão da energia elétrica consumida na industrialização 

do produto com destino ao exterior. 

A partir de uma perspectiva arcaica do crédito físico, foi concebido entendimento de 

que, em função da energia elétrica tratar-se de insumo estratégico consumido durante a 

produção, não integra o produto final, ao que não deve ser incluída na base de cálculo do 

crédito presumido de IPI. 

Tal entendimento restou, inclusive, sumulado perante o Carf: “Não integram a base de 

cálculo do crédito presumido da Lei 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia 

elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se 

enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário” (Súmula n. 19).
688

 

Dado seu efeito vinculante, isso termina por não propiciar mais discussões nem mesmo 

perante a CSRF.
689

 

Respeitosamente, o entendimento transcrito não merece prevalecer na medida em que 

parte do critério do crédito físico da regra da não cumulatividade para afastar o cômputo da 

energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido, pelo único fato de essa não integrar 

fisicamente o produto industrializado com destino ao exterior. 

Impende relembrar que a desoneração da tributação indireta nas exportações não é 

decorrência da não cumulatividade, mas sim do princípio da tributação exclusiva das 
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exportações no país do destino que, por sua vez, está a determinar que deve haver 

desoneração integral do ônus tributário incidente no país de origem. 

A vedação da inclusão da energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido de 

IPI corresponde a admitir que tal ônus integre o custo do produto com destino ao exterior, fato 

que representa ofensa direta ao princípio do país do destino. 

A despeito de ignorar a eficácia do princípio do país de destino para o cômputo da 

energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido, há doutrina que admite sua inclusão 

dada a sua essencialidade no processo produtivo
690

. 

Apesar do IPI não corresponder a um IVA, no qual todo e qualquer insumo é apto a 

gerar créditos, dúvidas não há quanto à essencialidade da energia elétrica na industrialização 

do produto exportado que, embora não se integre a este, trata-se, por evidente, de produto 

intermediário apto, portanto, a compor a base de cálculo do crédito presumido de IPI.
691

 

Oportuno relembrar que a concepção do crédito presumido de IPI às sociedades 

empresárias produtoras e exportadoras deu-se justamente em função da presença de resíduos 

tributários no PIS/Cofins. 

Diante das procedentes críticas quanto ao distanciamento do PIS/Cofins
692

 como 

tributos sobre o valor agregado, aliado ao fato de a sua legislação já admitir creditamento de 

energia elétrica,
693

 tem-se por factível sua inclusão na base de cálculo do crédito presumido de 

IPI, conforme assevera João Dácio Rolim “[...] já que a própria legislação que regula essas 

contribuições admite sua qualidade de insumo.”
694

 

Recentemente, a CSRF do Carf, embora não com fundamento no princípio do país do 

destino, afastou a aplicação da Súmula n. 19 em cadeia produtiva na qual a energia elétrica é 
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empregada no processo de redução eletrolítica do óxido de alumínio (alumina) para a 

formação do produto final (alumínio)
695

 com destino ao exterior. 

Oportuna se faz a transcrição das razões finais de decidir do voto que se consagrou 

vencedor ao admitir a inclusão da energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido de 

IPI na medida em que em várias outras cadeias produtivas, sobretudo no setor mineral, a 

energia elétrica integra o próprio processo produtivo: “[…] pela própria lógica de produção 

industrial por ele feita, conforme demostrado acima, efetivamente não se pode negar que a 

energia elétrica, gasta ou aplicada, se agregam ao produto ou são imprescindíveis para que 

este seja produzido e cujo consumo nesta fase não se pode dele afastar.”
696

 

Muito embora não seja permitido afirmar que o Carf revisitou a aplicação da Súmula n. 

19 na medida em que ainda aplicável,
697

 se constata, do julgado citado, que a vedação da 

inclusão da energia elétrica na base de cálculo do crédito presumido de IPI não mais se realiza 

de modo indiscriminado, sendo recomendável revisão dessa Súmula a partir da perspectiva do 

princípio do país do destino. 

Outra questão muito controvertida na apuração de créditos presumidos de IPI é quanto 

à exportação de produtos não tributados (N/T), na medida em que, sob a perspectiva da RFB, 

apenas os produtos industrializados são aptos para a geração de crédito presumido de IPI. 

De acordo com a tabela de fixação de alíquotas do IPI (TIPI), um produto é 

classificado como N/T diante de uma das seguintes situações: (i) o produto de fato não é 

industrializado; (ii) o produto é industrializado, mas a União optou por não exercer sua 

competência tributária; (iii) o produto é industrializado, porém, é objeto de imunidade, apesar 

de ficar classificado na TIPI simplesmente como não tributado.
698

 

Para a RFB, os produtos N/T que não tenham sido submetidos a processo de 

transformação, considerando que alheios ao conceito de industrialização, não são aptos para 

integrar a base de cálculo do crédito presumido de IPI. 

Argumenta ainda a RFB que o crédito presumido de IPI tem natureza de incentivo 

fiscal editado com vistas a fomentar a exportação de produtos industrializados, sendo vedado 

empreender interpretação extensiva com a finalidade de incluir, no cômputo dos créditos 
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presumidos de IPI, a exportação de produtos não industrializados. Isso estaria alheio ao 

escopo da Lei n. 9.363/1996, que é o de promover a industrialização, rompendo-se com o 

modelo primário-exportador. 

Há quem, inclusive, cite alteração legislativa empreendida justamente com o propósito 

de incluir diversos produtos no campo de incidência de IPI, a exemplo dos frangos (abatidos, 

cortados e embalados), que de N/T passaram para alíquota zero: “[…] justamente para atender 

aos anseios dos exportadores, que puderam, então usufruir do crédito presumido de IPI nas 

exportações.”
699

 

O Poder Judiciário, em decisões de Tribunais Regionais Federais de diferentes regiões, 

tem enfrentado o tema a partir de perspectiva limitada, compreendendo o crédito presumido 

de IPI como incentivo que demanda interpretação restritiva.
700

 

Todo enfrentamento da questão dos créditos presumidos de IPI nas exportações N/T 

foi realizado, até o momento, a partir de uma perspectiva dogmática, olvidando-se a ratio da 

norma, qual seja: compensação de resíduos tributários de PIS/Cofins em observância ao 

princípio do país do destino. 

Os resíduos tributários de PIS/Cofins a serem ressarcidos na cadeia produtiva exportadora 

se fazem presentes não apenas quando o bem é submetido a processo de industrialização, portanto, 

não subsistem os argumentos da RFB na interpretação do art. 1º, da Lei n. 9.363/1996, no sentido 

de que a geração do crédito presumido de IPI pressupõe que suas beneficiárias sejam 

“exportadoras” e “produtoras” de mercadorias submetidas a processo de industrialização. 

Há decisões do Carf que reconhecem a inclusão das exportações N/T para o cômputo 

do crédito presumido de IPI, com fundamentação no mesmo sentido antes exposto: “[...] o 

crédito presumido em análise tem por objetivo o ressarcimento das contribuições incidentes 

sobre as etapas anteriores a cadeia produtiva [...] não importando se o produto é ou não 

tributado pelo IPI.”
701
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Oportuno registrar que não cabe ao intérprete discriminar onde o legislador não procedeu 

a qualquer discrímen entre mercadorias industrializadas e não industrializadas. O caput do art. 1º, 

da Lei n. 9.363/1996, ao prever tal direito às “exportadoras e produtoras de mercadorias”, referiu-

se apenas ao gênero mercadorias, não exigindo que se tratasse de produtos industrializados. 

Recentemente, o CSRF enfrentou intrincada divergência jurisprudencial acerca da 

inclusão
702

 ou não das receitas decorrentes de exportação de produtos industrializados 

adquiridos de terceiros (revendas)
703

 no cômputo do crédito presumido de IPI a partir da 

relação da receita de exportação e receita operacional bruta (RE/ROB). 

Em acórdão paradigmático, o Conselheiro Andrada Canuto Natal bem elucida a questão 

para sanar a divergência no sentido de que no coeficiente de exportação estão compreendidas 

todas as receitas auferidas pelo contribuinte, sejam as decorrentes de produtos industrializados 

por si, sejam aquelas decorrentes de revenda, dado que compõem tanto o numerador (RE) 

quanto o denominador (ROB),
704

 nos termos do previsto na Portaria MF n. 38/1997.
705
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Outras questões acerca do crédito presumido de IPI, a exemplo de sua geração quando 

da aquisição de insumo de pessoa física ou jurídica não contribuinte PIS/Cofins,
706

 

suspensão
707  

de sua compensação, prazo razoável para apreciação do pedido de 

ressarcimento,
708

 com atualização quando da mora da RFB,
709

 já foram objeto de intensos 

debates em nossos Tribunais, terminando, inclusive, por sumuladas ou julgadas em sede de 

repetitivos ao que vinculam automaticamente o Carf
710

 e a Administração Tributária.
711

 

De todos os debates acerca da apuração do crédito presumido de IPI não se constatou 

qualquer decisão que tenha mencionado o princípio do país do destino como fundamento para 

a ampla desoneração das exportações. Isso evidencia que ainda é predominante sua 

compreensão como incentivo fiscal, enquanto, na realidade, trata-se de mecanismo concebido 

com vistas a mitigar os resíduos tributários PIS/Cofins na cadeia produtiva exportadora, em 

observância à neutralidade no fluxo internacional de bens e serviços. 

  

3.4 Desoneração de PIS/Cofins na cadeia produtiva exportadora 

 

A própria classificação das contribuições sociais ao Programa de Integração Social 

(PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) como tributos indiretos é um 

tanto controversa. 

Apesar de alguns posicionamentos no sentido de afastá-los da categoria de tributos 

indiretos, dado que incidentes sobre o faturamento/receita, prevalece o entendimento, tanto na 

doutrina quanto em nossos Tribunais, de que são também tributos indiretos, vez que presente 
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o fenômeno da repercussão econômica do tributo, apesar de reconhecidamente não se tratar de 

um critério classificatório jurídico.
712

 

É justamente em função do fenômeno da repercussão econômica da PIS/Cofins no 

preço dos produtos com destino ao exterior que a legislação tributária federal prevê não 

incidência sobre (I) as receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o 

exterior; (II) prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no 

exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; e (III) vendas a empresa comercial 

exportadora com o fim específico de exportação. 

A situação elencada no inciso I representa autêntica imunidade na medida em que a 

Constituição, desde a EC n. 33/2001, previu a não incidência das contribuições sociais sobre 

as receitas decorrentes das exportações (art. 149, § 1º). 

Conforme visto, a desoneração das exportações se realiza não apenas pelo método da 

isenção, mas requer, simultaneamente, aplicação do método do reembolso, assegurando-se, assim, 

o creditamento do tributo recolhido nas etapas anteriores, sob o risco de haver cumulatividade 

tributária e prejuízo à competitividade dos produtos nacionais no comércio internacional. 

No mesmo sentido, André Mendes Moreira explica que “a ratio essendi das regras que 

prescrevem formas de utilização dos créditos acumulados pelos exportadores é evitar a perda 

de parcial de eficácia da imunidade das exportações de bens e serviços.”
713

 

A aplicação da regra da não cumulatividade em matéria de PIS/Cofins há tempos é 

matéria controvertida no Direito Tributário, a principiar por sua aplicação exclusivamente aos 

contribuintes que se encontram submetidos à sistemática de apuração do Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica (IRPJ) sob o lucro real. 

Paulo Ayres Barreto realiza minucioso escorço histórico acerca da possibilidade de 

opção pelo contribuinte ao regime da não cumulatividade no PIS/Cofins,
714

 elucidando muitos 

dos vícios e vicissitudes que contribuem para que o exportador continue a incorrer no 

“cúmulo da cumulatividade tributária”. 

A Emenda Constitucional n. 42/2003 conferiu status constitucional
715

 à não 

cumulatividade do PIS/Cofins, o que antes já previsto em lei
716

 a ensejar toda uma série de 

                                                 
712

  MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). Tributação indireta no Direito brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2013. 

p. 157. 
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  MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. São Paulo: Noeses, 2010. p. 380. 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Não cumulatividade das contribuições e sua vinculação a forma de tributação do IR. 

Revista do Advogado, v. 94, p. 131, 2007. 
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  Art. 195, § 12. “A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na 

forma dos incisos I, “b”; e IV do caput serão não-cumulativas.” 
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discussões na doutrina,
717

 impertinentes para análise no presente trabalho na medida em que, 

conforme visto dantes, o direito de creditamento nas exportações não encontra fundamento na 

não cumulatividade. 

Importante compreender apenas que no PIS/Cofins não cumulativo
718

 dois são os 

regimes de apuração de créditos: o regime geral, no qual essa apuração se dá a partir dos 

ingressos de insumos e outros conforme as prescrições legais, e o regime especial, no qual a 

legislação prevê créditos presumidos com vistas a assegurar a neutralidade na cadeia e a evitar 

resíduos tributários na cadeia produtiva exportadora, o que não se confunde com qualquer 

incentivo fiscal.
719

 

 

3.4.1 Crédito presumido PIS/Cofins na cadeia produtiva agroexportadora 

 

Dentre os regimes especiais de crédito presumido PIS/Cofins a legislação federal 

previu o art. 8º, da Lei n. 10.925, de 23 de julho de 2004, conferindo créditos presumidos às 

agroindústrias, que tem participação significativa nas exportações brasileiras. 
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   “Art. 3º Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em 

relação a: I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos referidos: 

(Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) a) no inciso III do § 3º do art. 1º desta Lei; e (Redação dada pela 
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O crédito presumido do PIS/Cofins
720

 foi editado para compensar situações nas quais o 

exportador não consegue se apropriar de créditos ordinários da sistemática não cumulativa em 

função da ausência de escrituração ou de outro impedimento qualquer, a exemplo de 

mercadorias adquiridas de pessoas físicas ou cooperativas, fato muito comum na cadeia 

produtiva do agronegócio, com vocação eminentemente exportadora. 

No complexo soja, por exemplo, em que grande parte das aquisições realizadas pela 

indústria são contratadas de pessoas físicas ou cooperados, não há a possibilidade de apuração de 

créditos ordinários da não cumulatividade. Vale notar, ainda, que na etapa anterior os próprios 

produtores – pessoas físicas e/ou cooperados –, ao utilizarem insumos (adubos, sementes, 

herbicidas etc.), já incorreram na incidência de PIS/Cofins e, portanto, em ônus tributário. 

Além do propósito de promover a desoneração das exportações, o crédito presumido 

de PIS/Cofins assegura a neutralidade tributária, de modo que produtores pessoas físicas e/ou 

cooperados comercializam seus produtos em igualdade de condições com grandes 

companhias agrícolas perante a indústria, que não encontra justificativa para pagamento de 

preços diferenciados em função de apenas as últimas habilitarem-se à apropriação de créditos 

sob o regime normal. 

O crédito presumido PIS/Cofins em tela encontra fundamento constitucional nos 

princípios constitucionais da isonomia, capacidade contributiva e neutralidade fiscal, 

assegurando-se, assim, justiça fiscal e competitividade no cenário agroexportador. 

Com vistas a regulamentar o crédito presumido de PIS/Cofins previsto no art. 8º, da 

Lei n. 10.925/2004, a RFB editou a IN n. 660/2006, que contempla a possibilidade de 

apuração de créditos presumidos não só quando da aquisição de produtos agropecuários de 

pessoas físicas e cooperativas, mas, também, quando produzidos pelo próprio contribuinte.
721
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  “Art. 8º As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou 
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Se ainda prevalecem produtores pessoas físicas e/ou cooperados no setor agropecuário, 

a justificar a previsão de créditos presumidos, também se observa, nas últimas décadas, o 

fenômeno da “verticalização” da cadeia produtiva agroexportadora. Tal fenômeno se 

apresenta em algumas cadeias específicas nas quais, por exigências sanitárias e técnicas (best 

practices) do comércio internacional, alguns contribuintes viram-se impingidos a estabelecer 

produção própria para atender mercados externos específicos. 

Considerando que ao empreenderem produção própria incorrem em iguais ônus 

tributários nas etapas anteriores (adubos, sementes, herbicidas etc.), o legislador tributário 

federal, atento ao fenômeno de mercado presente, previu igual direito de apropriação de 

créditos presumidos também na situação de produção própria. 

Ademais, vale notar que nas exportações a conferência de tais créditos é decorrente, 

em última análise, do princípio do país do destino, que tem aplicação não em função do 

contribuinte/beneficiário, mas da mercadoria/produto destinado ao exterior. 

  

3.4.2 Tratamento tributário de PIS/Cofins aos créditos presumidos de IPI 

 

Em secção anterior procedeu-se à análise da concessão de créditos presumidos de IPI 

ante resíduos tributários presentes na cadeia produtiva exportadora. Tais créditos presumidos 

podem ser compensados ou mesmo ressarcidos em espécie aos contribuintes, sendo 

contabilizados como receita. 

A questão a ser enfrentada é saber se os créditos presumidos de IPI consubstanciam 

receita passível de incidência de PIS/Cofins. A doutrina
722

 há algum tempo sustenta que 

indevida a pretensão da Receita Federal, na medida em que ausente “receita nova”. 

Tanto o Carf
723

 quanto o TRF da 4ª região
724

 já manifestaram entendimento pela não 

incidência de PIS/Cofins sobre os créditos presumidos de IPI, invocando, para tanto, inclusive, 

precedente do STF acerca da não incidência de PIS/Cofins sobre a transferência de créditos 

acumulados de ICMS. 
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O STJ
725

 já se manifestou, também, pela não incidência de PIS/Cofins aos créditos 

presumidos de IPI da Lei n. 9.363/1996, restando seu entendimento assim ementado: 

 

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. 

INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI (LEI N. 9.363/96). 

IMPOSSIBILIDADE. 
1. A jurisprudência desta Corte firmou seu entendimento no sentido de que as 

exações relativas ao PIS e à Cofins não incidem sobre os valores correspondentes ao 

crédito presumido do IPI, instituído pela Lei n. 9.363/96. 

2. Precedentes: REsp 1130033/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 

16.12.2009; AgRg no REsp 1059829/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 

Turma, DJe 4.11.2008; REsp 807.130/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, 

DJe 21.10.2008; e REsp 1025833/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, 

DJe 17.11.2008. 

3. Ademais, “ainda que se considerasse receita, incabível a inclusão do crédito 

presumido do IPI na base de cálculo do PIS e da COFINS porque as receitas 

decorrentes de exportações são isentas dessas contribuições” (REsp 807.130/SC, Rel. 

Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 21.10.2008). 

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.075.961 

RS). 

 

Ante a natureza eminentemente constitucional da aplicação da regra de imunidade das 

receitas decorrentes de exportação, a matéria é objeto de Recurso Extraordinário afetado na 

sistemática de repercussão geral perante o STF, ora sob a relatoria do Min. Roberto 

Barroso.
726

 

De acordo com as razões recursais da PGFN, os créditos presumidos de IPI devem ser 

considerados receita bruta, logo, encontram-se na base de cálculo do PIS/Cofins na medida 

em que representam ingressos decorrentes de atividade outra que não de “receitas de 

exportação”, portanto, a receita auferida por meio de créditos presumidos de IPI não estaria 

compreendida na regra de imunidade (art. 149, § 2º, I). 

Melhor enfrentamento da questão é realizado a partir de leitura atenta ao dispositivo 

constitucional que se refere à “receitas decorrentes de exportação”, o que conduz, 

inequivocamente, à interpretação de que a regra de imunidade compreende tanto a receita 

diretamente auferida na operação de venda ao estrangeiro (receita de exportação) quanto a 

receita indiretamente obtida pelo crédito presumido de IPI (receita decorrente de exportação). 

Aplica-se aqui a máxima de que o constituinte não utiliza palavras inúteis; pretendesse 

ele conferir, na EC n. 33/2001, aplicação parcial ao princípio do país do destino, teria 

utilizado exclusivamente o termo “receita de exportação”, no entanto, fez expresso “[...] as 

receitas decorrentes de exportação”, a compreender, portanto, aquelas indiretamente obtidas. 
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Tal interpretação foi a que prevaleceu quando da aplicação desse dispositivo 

constitucional na discussão da incidência de PIS/Cofins sobre a receita auferida diante de 

variação cambial positiva dos contratos de câmbio que instrumentalizam as exportações. O 

STF consagrou entendimento de que a receita indiretamente auferida se encontra no albergue 

da imunidade tributária,
727

, por isso, dúvida não há de que deve ser conferido mesmo 

tratamento aos créditos presumidos de IPI. 

Vale observar que, admitida a imunidade para receita financeira obtida de agente 

privado, com muito mais razão o STF deve também albergar o crédito presumido de IPI na 

imunidade do art. 149, § 2º, I, dado que se trata de autêntica subvenção governamental
728

 

concebida, justamente, de modo a ressarcir resíduos tributários de PIS/Cofins na cadeia 

produtiva exportadora. 

Questão símile já foi enfrentada pelo STF e concerne à incidência de PIS/Cofins na 

transferência de créditos acumulados de ICMS na exportação. Conforme visto, nesse 

julgamento o STF fixou entendimento no sentido de que a imunidade das contribuições nas 

exportações têm aptidão para afastar a incidência de PIS/Cofins sobre o ingresso decorrente 

da transferência para terceiros de créditos acumulados ICMS exportação a despeito do 

previsto pela contabilidade.
 729

 

No julgamento, restou assentado que, apesar de afastada a imunidade, o conceito 

contábil de receita não autorizaria a incidência de PIS/Cofins, dado que de “receita nova” não 

se trata. Nesse ponto do julgado, a Ministra relatora assevera que a contabilidade não 

subordina a tributação, afastando, assim, o risco do “imperialismo disciplinar”, sendo 

oportuno registrar que ainda que o Direito sirva-se de conceitos contábeis, confere-lhes 

acepções próprias. 

Do julgado restou claro que não há equivalência absoluta entre os conceitos de receita 

para a Contabilidade e para o Direito Tributário. Mesmo que a contabilidade elaborada para 

fins de informação ao mercado, gestão e planejamento das sociedades empresárias possa ser 

tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das bases de cálculo de diversos 

tributos, a tributação não se encontra subordinada ao “imperialismo” contábil. 
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As razões de decidir lançadas pelo STF aplicam-se, in totum, à questão ora em exame. 

Vale frisar que as ciências contábeis são apenas um ponto de partida para o intérprete e 

aplicador da legislação tributária, que deve, como providência primeira, certificar-se se esses 

conceitos contábeis foram “incorporados” pelo Direito. 

João Francisco Bianco leciona que o fenômeno da incidência tributária se realiza não 

apenas em função da substância econômica de determinado ato; fundamental é a manifestação 

de capacidade contributiva,
730

 o que ausente na medida em que o ingresso decorrente da 

transferência de créditos acumulados de ICMS na exportação não configura “riqueza nova”. 

Diante do exposto, considerando o precedente julgado pelo STF, não vislumbramos 

outra perspectiva que o acolhimento do recurso do contribuinte na medida em que evidente a 

ausência de poder de tributar os créditos presumidos de IPI, sem prejuízo de que não 

consubstanciam jamais receita, logo, excluídos da base de cálculo do PIS/Cofins. 

 

3.4.3  Desonerações do PIS/Cofins na exportação e na prestação de serviços a não 

residente 

 

A Lei Complementar n. 70, de 30 de dezembro de 1991, já previa, quando da 

instituição da Cofins, isenção tributária “[...] a venda de mercadorias ou serviços destinados 

ao exterior, nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo.”
731

 Tal dispositivo, no entanto, 

apenas foi regulamentado anos depois, por meio do Decreto n. 1.030, de 29 de dezembro de 

1993,
732

 o que rendeu toda sorte de discussões quanto à eficácia da isenção tributária antes 

veiculada.
733

 

Posteriormente, foi editada Medida Provisória n. 1858-6/1999 que estabeleceu isenção 

das receitas decorrentes de prestação de serviços a não residente, cujo pagamento representasse 

ingresso de divisas, fato reiterado no art. 14, inc. III, e § 1º, da MPV n. 2.158-35/2001.
734
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de mercadorias ou serviços, assim entendidos.” 
733
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receitas referidas nos incisos I a IX do caput.” 
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Conforme visto, a Emenda Constitucional n. 33/2001 introduziu, na Constituição, 

dispositivo que estabeleceu a imunidade das receitas decorrentes de exportação, nada 

dispondo se de bens, serviços ou direitos: “art. 149, § 2º, I. não incidirão sobre as receitas 

decorrentes de exportação.” 

Anos depois, a Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estabeleceu que PIS/Cofins 

não incidirão sobre as receitas decorrentes das operações de (I) exportação de mercadorias 

para o exterior; e (II) prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente no exterior, 

cujo pagamento represente ingresso de divisas.
735

 

Considerando a evolução legislativa das desonerações tributárias das exportações
736

 e 

da prestação de serviços a não residentes, surgiu a dúvida se a isenção tributária fora 

transformada em imunidade e/ou se a lei federal posteriormente editada estaria a regular a 

imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, o que vem rendendo vasto contencioso 

administrativo e judicial.
737

 

A RFB entende que, para a configuração da imunidade tributária na prestação de 

serviços ao exterior, deve-se observar os requisitos fixados em lei, quais sejam: prestação de 

serviços a não residente e que o pagamento do tomador dos serviços corresponda a “ingresso 

de divisas”. Empreende, ainda, uma interpretação restritiva de “ingresso de divisas”, tendo 

como requisito contrato de câmbio concomitante à operação. 

De outro lado, sustentam os contribuintes que as receitas decorrentes da prestação de 

serviços ao exterior se encontram indistintamente contempladas no âmbito da imunidade 

PIS/Cofins (art. 149, § 2º, I), que contempla tanto mercadorias quanto serviços, logo, 

prescindíveis os requisitos fixados em lei ordinária federal. 

Aliada à regra imunitória do art. 149, § 2º, I, alega o contribuinte, alternativamente, 

que a lei federal veicula isenção, sendo que o requisito “ingresso de divisas” prescinde 

pactuação de contrato de câmbio concomitante à prestação de serviços a não residente,
738

 sob 

o argumento de que em um momento anterior, simultâneo ou posterior, tem-se o “ingresso de 

divisas”. 
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(SRRF5) e n. 16/2007 (SRRF9). 
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Ainda na época do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CC/MF), a 

pretensão do contribuinte fora acolhida sob o entendimento de que “o objetivo da norma visa 

tão-somente desonerar a exportação do custo tributário e também impedir que o beneficio se 

estenda àquelas exportações que não representem potencial ingresso de divisas, como, por 

exemplo, exportações pagas em Real.”
739

 

Já com o “novo” Carf se entendeu pela necessidade de concomitância da celebração 

do contrato de câmbio justamente no valor da operação, restando vencedora, assim, a posição 

da RFB. Em declaração de voto, o então Conselheiro Ivan Alegreti sustentou que “a lei não 

exige que o ingresso de divisa seja concomitante, nem que aconteça no exato valor do 

pagamento. Quando isso ocorre, por certo, haverá segurança na caracterização do pagamento 

que representa o ingresso de divisas. Mas não é a única e exclusiva forma admitida para a 

caracterização da referida hipótese legal.”
740

 

O voto vencido encontra fundamento em recente julgado do STJ, cuja transcrição da 

ementa se faz por oportuna por bem retratar os requisitos da isenção da prestação de serviços 

a não residente: 

 

TRIBUTÁRIO. SERVIÇOS DE PRATICAGEM. COFINS. ART. 6º, II, DA LEI 

10.833/2003. BENEFÍCIO FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

1. Discute-se a incidência da Cofins sobre receitas relativas ao serviço de praticagem 

(auxílio ao comandante da embarcação que se aproxima do porto, considerando as 

peculiaridades locais que dificultem a livre e segura movimentação). 

2. Não se está a questionar a imunidade sobre receitas decorrentes de exportação, prevista 

no art. 149, § 2º, I, da CF, até porque isso extrapola os limites do Recurso Especial. 

3. O debate restringe-se ao art. 6º, II, da Lei 10.833/2003, especificamente quanto ao 

atendimento aos dois requisitos legais para afastamento da tributação sobre as receitas 

relativas à prestação do serviço, quais sejam: a) prestação de serviços para pessoa física ou 

jurídica domiciliada no exterior; e b) cujo pagamento represente ingresso de divisas. 

4. Ao julgar os Embargos Infringentes, o TRF manifestou-se claramente no sentido de que 

o serviço é prestado a pessoa domiciliada no exterior, afastando o que se aferiu no 

julgamento da Apelação. Não há como rever esse fato em Recurso Especial, nos termos da 

Súmula 7/STJ. 

5. Como o tomador do serviço está no exterior, é evidente que o preço será, de alguma 

forma, por ele suportado, ainda que indiretamente. Também é certo que, tendo sido o 

pagamento ao prestador realizado em moeda nacional, haverá ingresso de dinheiro 

estrangeiro, com subsequente conversão cambial. 

6. Assim, como reconheceu o TRF ao julgar os Embargos Infringentes, preenche-se 

também o segundo requisito para reconhecimento do benefício isentivo. 

7. Recurso Especial não provido.
741
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O Carf, recentemente, reiterou entendimento no sentido de que “a imunidade ou 

isenção aplicada às receitas de prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada 

no exterior é condicionada à comprovação do ingresso de divisas no país, conforme dispõe o 

art. 14, inc. III, e § 1º, da MP n° 2.15835/01”,
742

 concluindo, assim, que o ingresso de divisas 

somente resta caracterizado quando da apresentação dos contratos de câmbio concomitantes e 

no valor da operação. 

Todo esse imbróglio no contencioso administrativo e judicial deve-se ao fato de que a 

desoneração tributária da prestação de serviços ao exterior é tratada indistintamente, como se 

todas tratassem de “exportação”, enquanto duas delas são as situações que, naturalmente, têm 

tratamentos tributários diferentes, em âmbitos normativos diversos. 

Sob a perspectiva do contribuinte, todas as operações com “uma perna no exterior” 

caracterizariam exportações, logo, contempladas pela regra de imunidade; já sob a visão da 

RFB, quaisquer desonerações das prestações de serviço ao exterior, seja imunidade, seja 

isenção, demandam observância dos requisitos fixados na legislação tributária federal. 

Oportuno registrar, data maxima venia, que até mesmo o órgão de cúpula do 

contencioso administrativo tributário federal (Carf) trata indistintamente a imunidade e a 

isenção tributária, ignorando tratarem-se de categorias técnicas da tributação absolutamente 

diversas, o que implica decisões certamente passíveis de reforma perante Poder Judiciário. 

A aplicação da imunidade tributária dar-se-á quando efetivamente ocorrida exportação 

de serviços consistente naquela prestação onde sua execução e/ou resultado se realiza no 

exterior. Em decorrência do princípio do país do destino não deve haver qualquer imposição 

tributária no território nacional, independentemente de se o pagamento se realiza em moeda 

estrangeira ou em moeda nacional. 

Exemplo de fácil concreção é a prestação de serviço de engenharia por sociedade 

empresária brasileira na execução de obras civis em outro país, ou mesmo a prestação de 

serviço em determinada etapa produtiva no Brasil, que venha a integrar mercadoria com 

destino ao exterior. O Carf bem aplicou o princípio do país do destino à regra imunitória para 

exonerar da tributação PIS/Cofins royalties decorrentes da exportação de intangíveis, 

compreendendo como integrado à mercadoria.
743
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Situação diversa é a prestação de serviços a não residente, que não corresponde, 

necessariamente, a uma exportação, vez que sua execução e/ou resultado dá-se em território 

nacional quando então de exportação não se trata, logo, inaplicável a regra de imunidade. 

O serviço de hotelaria no Brasil, por exemplo, é prestado a um não residente em 

território nacional e, por óbvio, não corresponde a uma exportação, na medida em que sua 

execução e resultado dão-se no próprio território nacional. O fato do pagamento se realizar em 

moeda estrangeira não o convola em uma exportação a contemplá-lo com imunidade, mas o 

faz contemplado por regra de isenção tributária que pressupõe prestação de serviço a não 

residente cujo pagamento represente ingresso de divisas.
744

 

A União, tendo em conta a importância do setor de serviços na integração econômica 

do país ao comércio internacional, estabeleceu, ainda, no ano de 1999, a isenção de 

PIS/Cofins quando o tomador dos serviços for não residente. 

Ramon Tomazela constata, com perspicácia, a diferença que há nos âmbitos 

normativos das desonerações na prestação de serviços internacionais: a aplicação da regra  

imunitória demanda tão apenas efetiva exportação de serviços, ao passo em que a isenção tem 

uma aplicação mais ampla, “para qualquer prestação de serviços para não-residente, 

independentemente da caracterização da exportação, desde que o pagamento represente 

ingresso de divisas.”
745

 

A partir disso tem-se que a legislação tributária federal citada não regulamenta a 

imunidade tributária PIS/Cofins na exportação de serviços, mas, sim, institui isenção 

tributária para situação outra correspondente à prestação de serviços ao não residente, cujo 

pagamento represente “ingresso de divisas”. 

Portanto, fundamental ao intérprete e aplicador da legislação tributária, em primeiro, 

verificar de qual situação se trata – exportação de serviço ou prestação de serviço a não 

residente – para, só então, aplicar a imunidade ou a isenção tributária, respectivamente. 

A questão que remanesce polêmica é saber, na situação da prestação de serviço a não 

residente, quando o pagamento corresponderá a “ingresso de divisas” para regular fruição da 

isenção tributária. 

Servem-se os contribuintes do argumento interpretativo de que, em matéria de 

imunidades das exportações, deva-se empreender interpretação extensiva, no entanto, 
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conforme visto, de imunidade não se trata. Vale reiterar que o requisito de “ingresso de 

divisas” é exclusivo para a isenção tributária. 

Ante todo o imbróglio acerca do “ingresso de divisas”, culminando com uma série de 

Solução de Consulta já referenciadas, a RFB expediu Solução de Divergência (SD),
746

 

reconhecendo que a isenção PIS/Cofins sobre receitas decorrentes de prestação de serviços ao 

exterior observa regras diversas, conforme o prestador receba pagamento por tais exportações 

no exterior ou no Brasil, quando o requisito “ingresso de divisas” será interpretado de acordo 

com as regras da legislação monetária e cambial. 

Diante da flexibilidade das regras cambiais e monetárias, prescinde-se do contrato de 

câmbio vinculado diretamente ao pagamento da prestação de serviços pelo não residente ao 

que suficiente, assim, qualquer modalidade de pagamento autorizada na legislação monetária 

e cambial em momento anterior, concomitante ou mesmo posterior ao pagamento da 

prestação de serviços, exatamente nos termos do precedente do STJ antes transcrito. 

O entendimento firmado na SD/Cosit n. 1/2017 tem grande importância na medida em 

que grande parte das receitas percebidas na exportação de serviços a não residentes 

correspondem a comissões, praticagem e fretes, pagos juntamente ao serviço/mercadoria 

principal exportado, sendo realizado um único contrato de câmbio não necessariamente 

concomitante à operação. 

O saneamento da divergência de então permite melhor aplicação da regra de isenção 

tributária da prestação de serviços a não residentes, a exemplo de empresa agenciadora de 

cargas para transporte ao exterior, que recebe pagamentos no Brasil de 

representantes/intermediários de seus clientes estrangeiros e estava sujeita a autuação, dado 

que não havia concomitância com contratos de câmbio.
747

 

Questão que de igual modo traz divergências nas operações internacionais é quanto à 

aplicação das regras de exoneração tributária do PIS/Cofins às receitas decorrentes das 

operações back to back credits, o que também demanda perquirição da caracterização dos 

conceitos de exportação e “ingresso de divisas”. 
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3.4.4 Operações back to back credits e exportação ficta 

 

Indubitavelmente, com vistas a fomentar as exportações, o legislador estabelece 

algumas ficções operacionais, valendo-se o contribuinte delas para pretender exoneração 

tributária de suas operações. 

As operações back to back credits consistem em uma triangulação no comércio 

internacional de mercadorias, sem trânsito pelo território nacional, na qual a aquisição e a 

entrega da mercadoria ocorrem no exterior por conta e ordem de empresa sediada no Brasil 

(Comprador 1), que realiza pagamento ao vendedor e, em seguida, recebe pagamento pela 

revenda ao exterior, que corresponde a “ingresso de divisas”, o que pode ser assim ilustrado: 

 

Figura 3 – Organograma da operação back to back credits 

 

 

A operação back to back credits é muito comum no atual cenário do comércio 

internacional, onde empresas multinacionais 748  (Multinational Companies – MNC) 

estabelecem uma central de compras (procurement) em um único país, de modo a 

concentrarem seus pedidos de insumos em uma única unidade negocial, com vistas a 

alcançarem melhores condições de compra e distribuição logística. A partir da compra no 

exterior, parcela dos insumos é enviada ao território nacional, sendo o restante distribuído 

para outros países sem que a mercadoria ingresse em território nacional. 

Se na secção anterior havia divergências quanto à necessidade de caracterização do 

“ingresso de divisas” para determinação da aplicação da regra exonerativa, aqui dúvida não há 

quanto a esse requisito, considerando que o contrato de câmbio é, inclusive, pressuposto para 

a operação. 
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suas atuações transnacionais (Cf. TÔRRES, Heleno Taveira. Pluritributação internacional sobre a renda das 

empresas. 2. ed. São Paulo: RT, 2001. p. 178-179). 
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A doutrina sistematizou haver três posicionamentos sobre a natureza da operação back 

to back credits: (1) equivale a uma exportação de mercadorias, de maneira que a receita dela 

auferida corresponde a “receita decorrente de exportação”; (2) é uma intermediação no 

comércio exterior, de forma que a receita auferida pela sociedade empresária brasileira é  uma 

receita de prestação de serviços; e (3) é uma operação de natureza cambial, na qual o 

resultado positivo experimentado deve receber tratamento tributário de receita financeira.
749

 

A dúvida quanto ao albergue das operações back to back credits no âmbito da regra de 

imunidade reside no aspecto espacial, na medida em que a mercadoria sequer transita no 

território nacional. Seria a saída da mercadoria do território nacional pressuposto intrínseco 

para caracterizar a exportação e, por conseguinte, aplicar a regra de imunidade tributária? Em 

que medida o princípio do país do destino ampara a pretensão do contribuinte em valer-se da 

exoneração tributária nas operações back to back credits? 

A RFB já empreendeu reiteradas respostas a Soluções de Consulta no sentido de que a 

operação back to back não se faz contemplada no âmbito de aplicação da regra de imunidade 

tributária.
750

 

No entanto, há parcela da doutrina para quem a operação back to back credits equivale 

a exportação,
751

 ainda que ausente o trânsito da mercadoria no território nacional, na medida 

em que há o efetivo “ingresso de divisas” decorrente de venda de mercadoria no exterior 

devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil (BCB), o que contribui 

indubitavelmente para o equilíbrio da balança de pagamentos. 

Por certo que a operação, no modo em que executada, representa grande eficiência 

econômica aos agentes do comércio exterior, sobretudo diante dos altos custos logísticos, 

aliado ao modelo de produção de cadeias globais de valor. Ademais, traz, a cada dia mais, a 

desmaterialização do aspecto espacial nas relações mercantis e, por conseguinte, da própria 

jurisdição tributária. 

Por outro lado, há quem entenda que exportação pressupõe saída do território nacional, 

sendo irrelevante o fato de haver “ingresso de divisas” decorrente de operação de revenda de 

mercadoria ao exterior. 
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O deslinde da controvérsia é alcançado a partir do discernimento do fato da “revenda” 

ocorrida no âmbito de uma operação back to back poder ser equiparada à exportação, ainda 

que não ocorrida a saída da mercadoria do território nacional. 

Conforme visto, a desoneração tributária das exportações é decorrência da aplicação 

do princípio do país do destino, consectário da neutralidade econômica que deve haver no 

fluxo internacional de mercadorias no comércio internacional. Esse princípio está a indicar 

que as mercadorias devem ser tributadas quando de seu ingresso no território nacional, a fim 

de não distorcer o mercado interno e serem desoneradas quando destinadas ao exterior. 

Indubitavelmente que a mercadoria comercializada em uma operação back to back tem 

por destino o exterior, no entanto, vale observar que sua saída não se realiza do território 

nacional, portanto, ausente fundamento fático para aplicação do princípio do país do destino, 

aplicável com vistas a assegurar A neutralidade concorrencial ao produto nacional. 

Porventura a mercadoria revendida ao exterior já não se encontre em território 

nacional não há que cogitar-se em assegurar neutralidade/competitividade pela aplicação do 

princípio do país do destino, logo, inaplicável a pretendida imunidade tributária. 

Ademais, o texto constitucional é de hialina clareza ao contemplar exclusivamente “[...] 

receitas decorrentes de exportação.” Dúvida não há de que o pagamento da revenda ao 

exterior representa “ingresso de divisas” na medida em que corresponde a receita da 

sociedade empresária sediada no Brasil, porém, a Constituição é clara ao se referir a 

exportação que pressupõe saída do território nacional, o que efetivamente não ocorre, sendo 

pouco crível cogitar-se “saída ficta”. 

Há doutrina que invoca uma interpretação extensiva do dispositivo constitucional,
752

 

que supostamente estaria consagrado na jurisprudência do STF.
753

 Em primeiro, vale observar 

que os precedentes usualmente citados não se referem à imunidade tópica das exportações. 

Conforme visto ao tratarmos da interpretação das imunidades tributárias nas exportações, há 

regras específicas para interpretá-las com destaque para o método teleológico, que indica ao 

intérprete a diretriz da finalidade pela qual aquela regra foi editada. 
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A finalidade primeira da imunidade do PIS/Cofins ao exonerar as receitas decorrentes 

das exportações não é promover o “ingresso de divisas”, mas propiciar iguais condições de 

competitividade das mercadorias produzidas no território nacional no comércio internacional. 

É inegável que a partir da desoneração das exportações haverá um incremento do 

“ingresso de divisas” a propiciar equilíbrio da balança comercial, entretanto, daí a pretender a 

extensão da regra de imunidade como se houvesse “saída ficta” do território nacional é 

desvirtuar o princípio do país do destino em virtude de que não caracterizada a exportação. 

Igor Mauler Santiago, ao posicionar-se pela incidência de PIS e Cofins sobre as 

receitas decorrentes das operações back to back, adverte com serenidade que mais importante 

do que obter uma desoneração ocasional é preservar os alicerces do sistema tributário: 

 

[...] mantemo-nos firmes no entendimento de que os institutos, conceitos e formas de 

Direito Privado utilizados pelo constituinte para definir competências tributárias (e é 

isso o que fazem as imunidades) devem ser entendidos em seu sentido técnico, como 

assevera o art. 110 do CTN e como tem confirmado o STF. Assim, se a imunidade 

fala em receitas de exportação, não cabe ao intérprete alargá-la de forma a abranger 

atividades diferentes da circulação física e jurídica de mercadorias do Brasil para o 

exterior.
754 

 

O Carf já se manifestou pela inaplicação da imunidade tributária às operações back to 

back,
755

 o que traz consequências, inclusive, para a aplicação das regras de controle de preços 

de transferência
756

 que, conforme o método de ajuste adotado, levam em conta o PIS/Cofins 

como tributos incidentes sobre a venda no cômputo do preço-parâmetro.
757

 

Nesse cenário, a pretensão do contribuinte em valer-se da regra de imunidade 

tributária nas operações back to back para ilidir a realização de ajustes de preços de 

transferência poderá implicar em autuações, também, na tributação sobre a renda que vem 

sendo mantida perante o Carf.
758
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Por último, oportuno se faz registrar que a matéria já foi apreciada pelo TRF3, que 

vem entendendo, ademais, pela ausência de pressuposto fático para aplicação da regra de 

imunidade, na medida em que inocorrente exportação, vejamos: 

 

[...] A operação back to back credits consiste numa operação cambial destinada a 

amparar a compra e venda de mercadorias, sem que estas tenham efetivo trânsito 

pelo Brasil, ou seja, o produto é comprado por empresa brasileira de um fornecedor 

sediado no exterior, sendo posteriormente revendido a terceiro, também no exterior, 

e entregue diretamente do aludido fornecedor ao cliente final. Trata-se, na realidade, 

de uma intermediação de compra e venda entre pessoas sediadas no exterior, 

ocorrendo em território nacional tão somente a realização de operação de câmbio, 

regulada pelo Banco Central do Brasil, por se tratar a intermediadora de empresa 

estabelecida no Brasil. Na hipótese vertente, os produtos adquiridos pela impetrante 

do fornecedor estrangeiro, em que pese pertinentes a um único projeto por ela 

elaborado, foram fabricados no exterior, efetuando-se a revenda pela impetrante, 

com a entrega direta pelo fornecedor ao cliente final estrangeiro, de forma que os 

produtos não ingressaram em território nacional, não adquirindo, portanto, sequer a 

condição de mercadoria nacionalizada. As operações denominadas back to back 

credits não caracterizam exportação, razão pela qual as receitas delas decorrentes 

não se encontram abrangidas pela imunidade constitucionalmente prevista relativa 

às contribuições ao PIS e COFINS, máxime considerando-se não resultar em 

qualquer incremento à indústria nacional ou à sua competitividade no mercador 

externo, finalidade precípua do incentivo à exportação contida na norma imunizante. 

Apelação a que se nega provimento.
759 

 

Trata-se já de entendimento reiterado perante o segundo grau de jurisdição federal
760

 

que, inevitavelmente, será levado à apreciação do STF ante a manifesta matéria constitucional 

presente e a repercussão de tais demandas não só na arrecadação tributária federal, mas nas 

próprias relações econômicas no comércio internacional. 

Subsidiariamente, ainda que inaplicável imunidade tributária, uma segunda posição da 

doutrina sustenta que tais operações configuram prestação de serviços de intermediação 

mercantil a não residente, que representam “ingresso de divisas” em território nacional, logo, 

não sujeitas a incidência de PIS/Cofins nos termos da lei.
761

 

José Alberto Oliveira Macedo realizou vasta pesquisa acerca do conceito de serviços 

na Economia e no Direito Privado. Ao debruçar-se sobre a evolução desse conceito, desde 

clássicos teóricos das ciências econômicas até a Classificação Nacional de Atividade 

Empresarial (Cnae), o autor indica a dificuldade de conceituação de serviços na economia.
762
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A própria ciência econômica, ao tratar de serviços internacionais, entende que não são 

apenas as fronteiras e jurisdições tributárias dos países que são relativizadas em prol da 

integração econômica,
763

 mas os próprios conceitos de atividades econômicas.
764

 Nesse 

cenário relativizado surge a questão: o back to back pode ser considerado uma prestação de 

serviço no comércio internacional? 

A resposta para essa questão é encontrada a partir da interdisciplinaridade do Direito 

Tributário com as Ciências Econômicas e do Direito Tributário com o Direito Privado.
765

 

Ante a indefinição conceitual de serviços nas Ciências Econômicas, anseia-se que o 

Direito Privado traga elementos ao Direito Tributário para a definição de um conceito de 

serviço, no entanto, permanece a inexistência de uma definição precisa de serviços. 

Simone Rodrigues Costa Barreto, ao comentar as lições de Alcides Jorge Costa, indica, 

inclusive, que o professor chegou a propor que o Brasil adotasse as classificações contidas no 

acordo GATS (General Agreement on Trade in Services) da OMC.
766

 Sem embargo, isso não 

prosperou, infelizmente, porque ao menos o setor de serviços brasileiro estaria melhor 

integrado ao comércio internacional e, certamente, toda essa discussão em torno do back to 

back tratar-se ou não de prestação de serviço já estaria há muito extirpada. 

Apesar de toda essa indefinição conceitual, tem-se que o Direito Civil realiza uma 

definição geral no Código Civil (CC) do contrato de prestação de serviços (art. 593-609). Há, 

também, no CC, uma série de serviços categorizados em tipos contratuais específicos, a exemplo 

do contrato de agência, no qual o agente tem “a obrigação de promover, à conta de outra pessoa, 

mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada” (art. 710). 

Simultaneamente, também, o CC define o contrato de compra e venda, em linhas 

gerais, como aquele no qual o vendedor assume a prestação de entrega (tradição) mediante o 

pagamento de preço pelo comprador. 

Conforme salientado com muita perspicácia por Igor Mauler Santiago, ao afastar a 

aplicação da imunidade ao back to back, o Direito Tributário vale-se de formas e conceitos 
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próprios do Direito Privado (art. 110, CTN), que não podem ser alterados deliberadamente 

pelo intérprete da legislação tributária com vistas a furtar-se da incidência tributária.
767

 

Admitir que o back to back seja mera prestação de serviço de intermediação seria 

considerar que nela não há transferência de mercadoria do vendedor para o intermediário que, 

por sua vez, não realizaria venda alguma, o que improcedente. Vale notar, a partir da própria 

ilustração gráfica da operação do back to back, que há uma primeira operação de compra e 

venda com tradição, ainda que ficta, mediante pagamento de preço, portanto, de mero serviço 

de intermediação não se trata, e sim de efetiva operação de compra e revenda no comércio 

internacional. 

O back to back é, logo, modalidade de negócio jurídico típico no comércio 

internacional, com natureza eminentemente mercantil, que não se confunde com prestação de 

serviço de intermediação, nem mesmo com operação de natureza cambial, conforme terceiro 

posicionamento assumido pela doutrina. 

Diante da inaplicação da regra de imunidade tributária, dado que de exportação não se 

trata, combinado com o afastamento da regra isentiva, na medida em que não consiste em 

prestação de serviço, há quem sustente, ainda, que as receitas auferidas são de natureza 

financeira, tomando em conta as operações cambiais pactuadas, o que não encontra melhor sorte. 

Como visto, no back to back a mercadoria é comprada em um país e revendida a terceiro 

país, sem o trânsito da mercadoria em território brasileiro, havendo, no entanto, a celebração de 

contrato de câmbio na medida em que há a remessa e o ingresso de divisas no Brasil. 

O Regulamento do Mercado de Câmbio e de Capitais Internacionais, do Banco Central 

do Brasil (RMCCI),
768

 em seu Título 1, Capítulo 1, item 33, estabelece que pagamentos e 

recebimentos do exterior devem ter seu câmbio contratado separadamente, isto é, deve haver 

um contrato para a compra (na importação/venda) e outro para a venda de moeda (na 

exportação/revenda). 

Quando da realização do back to back, dois são os contratos de câmbio celebrados: (1º) 

contrato de câmbio de venda tipo 2, referente à aquisição da mercadoria; e (2º) contrato de 

câmbio de compra tipo 1, referente à revenda da mercadoria. 
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Nas operações de comércio exterior, importante compreender que os contratos de 

câmbio firmados são vinculados às operações de venda e revenda exclusivamente para 

operacionalizá-las monetariamente, sendo, portanto, instrumentos daquelas operações. 

Os contratos de câmbio, embora essenciais, não são a finalidade em si do back to back 

e este, por sua vez, não é realizado com vistas a permitir a obtenção de receitas decorrentes de 

contratos de câmbio, mas sim para o auferimento das receitas oriundas de transação comercial 

realizada com mercadorias. 

A legislação tributária, a seu turno, define receita financeira como (i) descontos 

obtidos pela antecipação do pagamento de títulos; (ii) juros recebidos; (iii) receitas de títulos 

vinculados ao mercado aberto; (iv) receitas de outras aplicações temporárias de caixa, como 

letras de câmbio ou depósitos a prazo fixo; e (v) prêmios de resgate de títulos e debêntures,
769

 

portanto, evidente que não há como pretender-se enquadrar as receitas de back to back como 

receitas financeiras. 

Oportuno registrar que, apesar de o próprio Banco Central demandar dos agentes do 

comércio exterior a formalização tanto da aquisição da mercadoria no exterior quanto a 

posterior venda a terceiro, isso não implica em classificar as operações back to back em 

receitas financeiras. Tal procedimentalização decorre tão somente do aspecto de controle de 

fluxo cambial, o que não determina a natureza da receita decorrente da operação. 

Sidney Stalh, ao tratar da tributação da operação back to back, sentencia com 

propriedade que: “A operação de câmbio, gênero das financeiras, é a troca de moedas. Não de 

uma moeda que se extingue e outra que se cria, ou reestabelece, mas de uma por outra moeda, 

ambas com existência e valor atuais. Dessa definição tem-se ser impossível classificar as 

operações back to back como financeiras.”
770

 

Nessa perspectiva, as receitas auferidas nas operações de comércio exterior back to 

back submetem-se regularmente à incidência de PIS/Cofins, na medida em que de exportação 

não se tratam. Improcede, também, abordá-las como prestação de serviços a não residente a 

justificar isenção tributária, não havendo, por fim, procedência alguma tratarem-se de receitas 

financeiras pelo fato de haver a celebração de contrato de câmbio, ferramenta apenas de 

instrumentalização monetária, que não determina a natureza da receita. 
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3.5 Desoneração do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas exportações 

 

Conforme visto, as exportações usualmente são instrumentalizadas mediante contratos 

de câmbio,
771

 que correspondem a operações de natureza financeira sujeitas, portanto, ao 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores 

Mobiliários (IOF), sob a competência tributária da União.
772

 

O IOF é um dos impostos menos pesquisados,
773

 que encontra origem no extinto 

“imposto do selo”, tributo que remonta ao Brasil-colônia, quando incidia sobre documentos e 

papéis representativos da celebração de atos e negócios jurídicos, sobre os quais o Poder 

Público desempenhava fiscalização com vistas a controlar o fluxo de divisas Brasil-Portugal. 

Remonta ainda do Brasil-colônia, portanto, o caráter extrafiscal do IOF, que veio a se 

tornar notório por meio da Lei n. 5.143, de 20 de outubro de 1966, como instrumento do 

Governo Federal para o controle do mercado financeiro, inaugurado na EC n. 18/1965.
774

 

Oportuno observar que a Constituição de 1988 atribui à União as competências para 

legislar sobre política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores (art. 22, VII) e, 

em seguida, sobre comércio exterior (VIII), o que lhe confere respaldo para servir-se do IOF 

como instrumento regulatório do câmbio no comércio exterior. 

É justamente o caráter extrafiscal do IOF que justifica a mitigação de alguns dos 

princípios constitucionais tributários basilares vinculados à segurança jurídica da tributação: 

legalidade e anterioridade.
775

 

A partir desse panorama constitucional tem-se que a fixação de alíquotas do IOF como 

instrumento regulatório do mercado financeiro e do comércio exterior pode ser realizada 

mediante ato do chefe do Poder Executivo, como assim é previsto nos contratos de câmbio 

que instrumentalizam as exportações. 

Roberto Quiroga realiza severa advertência quanto ao equívoco da doutrina, 

assimilado pelos Tribunais, de se servir do termo IOF para se referir a quatro impostos 

diferentes: “a) imposto sobre operações de crédito (IO/Crédito); b) imposto sobre operações 
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de câmbio (IO/Câmbio); c) imposto sobre operações de seguros (IO/Seguro); d) imposto 

sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IO/Títulos).”
776

 No mesmo sentido, 

Roque Antônio Carrazza para quem “cada uma destas operações mencionadas no texto 

constitucional abre espaço a um imposto diferente.”
777

 

Com razão os autores, na medida em que há diferenças substanciais nos aspectos do 

fato gerador de cada um desses impostos. O IO/Câmbio, pertinente à presente pesquisa, tem 

incidência sobre operações que tiverem por fito a compra e a venda de moeda estrangeira sob 

a supervisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BCB).
778

 

A Lei n. 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que regula o sistema financeiro nacional, prevê 

que incumbe ao BCB operacionalizar, normatizar e fiscalizar agentes financeiros e operadores do 

comércio exterior, viabilizando, assim, operações concernentes ao câmbio de moedas. 

Conforme antes visto ao tratarmos da operação back to back credits, as operações de 

câmbio se encontram reguladas no RMMCI, que possui definição própria do que seja contrato 

de câmbio: “[...] é o instrumento específico firmado entre o vendedor e o comprador de 

moeda estrangeira, no qual são estabelecidas as características e as condições sob as quais se 

realiza a operação de câmbio.” (art. 40).
779

 

Considerando que não cabe à legislação a fixação de conceitos, melhor a definição da 

doutrina, que o considera como “operação segundo a qual alguém entrega uma determinada 

espécie de moeda, recebendo outra em contrapartida”
780

 ostentando, assim, natureza de 

contrato de compra e venda mercantil. 

Do exposto se constata que o contrato de câmbio tem completa autonomia à operação 

de exportação. Muito embora autônomo, importante notar que há uma sincronia temporal com 

a exportação na medida em que, por meio do contrato de câmbio, o vendedor (exportador) se 

vincula a entregar a moeda estrangeira ao comprador (instituição financeira) quando do 

recebimento do pagamento da exportação, assumindo esse a obrigação de realizar pagamento 

ao exportador em moeda nacional de acordo com o câmbio ajustado.
781
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Sobre essa operação, a legislação tributária federal prevê a incidência de IO/câmbio, 

apresentando como fato gerador a liquidação da operação mediante a entrega da moeda 

nacional/estrangeira ou sua colocação à disposição do exportador em valor equivalente à 

moeda estrangeira ou nacional, segundo a taxa cambial contratada.
782

 

Muito embora trate-se de incidência tributária independente à exportação, sua 

repercussão econômica é imediata, ao que inegavelmente compõe a carga tributária nas 

exportações merecendo, por isso necessária detida análise sob a perspectiva do princípio da 

tributação exclusiva das exportações no país do destino. 

A questão a ser enfrentada é saber se o princípio do país do destino tem aplicação na 

desoneração do IO/Câmbio na medida em que, embora se trate de um imposto indireto, não 

incide sobre o consumo ou valor agregado, mas sobre a movimentação financeira. 

Inicialmente se vislumbra que a pretensão de aplicação do princípio do país do destino 

ao IO/Câmbio desestrutura as bases econômicas enunciadas sistematicamente pela 

CRFB/1988, que permite um discernimento com alguma precisão de renda, consumo e 

movimentação financeira, conforme reiteradamente reconhecido pelo STF. 

Quando ainda vigente a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão 

de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), intensas foram as 

discussões quanto a sua desoneração nas exportações: 

 

A CPMF, a seu turno, grava com 0,38% o sistema de pagamentos dos setores 

produtivos. É dizer, todas as receitas e despesas são diariamente atingidas, daí dizer-

se que as três juntas incidem diariamente sobre o giro do PIB, gerando um 

encarecimento brutal dos bens e serviços, tanto maior quanto mais complexa seja a 

cadeia produtiva, caso dos veículos e produtos sofisticados de alto valor econômico 

agregado. Uma meia solução foi encontrada com a isenção do PIS e da COFINS nas 

operações de exportação, hoje subsumida na imunidade ora em exame. Contudo, 

tornava-se impossível, via produto ou serviço, isto é objetivamente, desembutir o 

trio PIS/COFINS/CPMF já incluídos nas operações anteriores (receitas e despesas 

anteriores ao passo da exportação) [...] Ex positis, as receitas advindas de exportação 

devem ser extratadas da base de cálculo da contribuição social sobre lucro líquido e 

as transferências financeiras decorrentes das operações de câmbio, quando da 

nacionalização da receita de exportação (sua transformação em reais) não se 

sujeitam mais à CPMF, desde o dia da integração da Emenda n.33/2001.
783
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Apesar dos judiciosos argumentos expendidos por Sacha Calmon e Misabel Derzi pela 

desoneração da CPMF nos contratos de câmbio, não foi essa a posição que prevaleceu perante 

o STF, que fixou entendimento no sentido de que a regra exonerativa “[...] não alcança a 

CPMF, pois o referido tributo não se vincula diretamente à operação de exportação. A exação 

não incide sobre o resultado imediato da operação, mas sobre operações financeiras 

posteriormente realizadas.”
784

 

Não se ignora que se estava a tratar do âmbito de aplicação da regra de imunidade das 

contribuições sobre as “receitas decorrentes da exportação”, mas o caso julgado serve para 

elucidar como o STF bem discerniu a desoneração tributária da operação de exportação dos 

tributos incidentes sobre a movimentação financeira decorrente de contrato de câmbio. Para 

Regina Helena Costa, o STF versou bem ao afastar a aplicação da exoneração da CPMF “[...] 

uma vez que sua exigência é estranha à operação de exportação.”
785 

Do mesmo modo, tem-se que a incidência do IO/Câmbio não se vincula diretamente à 

operação de exportação. A exação não incide sobre resultado imediato da operação, mas sobre 

operação financeira posteriormente realizada quando da pactuação de contrato de câmbio, 

logo, ausente qualquer pressuposto para invocação da aplicação do princípio do país do 

destino. 

Interessante notar que, diante da extinção da CPMF, ocorreu o aumento da alíquota do 

IOF em 0,38%, o que inicialmente alcançou, inclusive, as exportações.
786

 No entanto, ante a 

insurgência dos exportadores, a alíquota do IO/Câmbio foi fixada alíquota zero,
787

 com vistas 

a atender a neutralidade no fluxo internacional de mercadorias e serviços, como ratificado no 

Decreto n. 8.325, de 7 de outubro de 2014.
788

 

Portanto, embora o (sub)princípio do país do destino não seja aplicável ao IO/Câmbio, 

a neutralidade termina por estabelecer uma limitação ao poder de tributar da União através da 

técnica exonerativa de alíquota zero, resguardando, assim, o caráter regulatório de tal exação. 
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Em virtude do caráter eminentemente extrafiscal do IOF, a vedação absoluta ao poder de 

tributar mediante regra imunitória implicaria perda de importante instrumento fiscalizatório. 

Diante disso, para harmonizar tal função com a neutralidade, fixou-se mediante decreto sua 

alíquota em zero. 
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4 PRINCÍPIO DO PAÍS DO DESTINO E REGIMES ESPECIAIS NAS 

EXPORTAÇÕES 

 

A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora estabelece ponto 

de encontro entre o Direito Tributário e o Direito Econômico, na medida em que para muitos 

“a desoneração das exportações está associada à extrafiscalidade destinada a estimular a 

atividade econômica no âmbito interno, a partir da maior participação do produto brasileiro no 

mercado internacional.”
789

 

De outro lado, no Direito Comparado vigora o consenso de que a desoneração da 

tributação indireta das exportações é medida necessária para assegurar neutralidade no fluxo 

internacional de mercadorias e serviços, com vistas a evitar a dupla tributação sobre o 

consumo justamente para assegurar livre concorrência.
790

 

Na edição de regimes especiais tributários, constatam-se algumas repercussões à livre 

concorrência em virtude de que poderão haver distorções concorrenciais não só no mercado 

interno, mas, também, no comércio internacional.
791

 

Portanto, os regimes especiais tributários demandam percuciente investigação sob a 

perspectiva da neutralidade no sistema multilateral do comércio, que tem entre seus objetivos 

fundamentais a promoção do acesso a mercados, desenvolvimento econômico e favorecimento 

do livre fluxo internacional de bens e serviços isento de distorções concorrenciais.
792

 

No exame despretensioso de cada um dos principais regimes especiais nas exportações 

(Crédito-prêmio de IPI, Reintegra e Recap), pretende-se avaliar em que medida tais 

desonerações tributárias das exportações se encontram amparadas nos princípios da 

neutralidade e do país do destino. 

A avaliação da compatibilidade ou (in)compatibilidade do Recap com a neutralidade 

realiza-se a partir do exame do ônus da tributação indireta (PIS/Cofins) na cadeia exportadora 

e a interface do princípio do país do destino com o princípio da igualdade. 
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Para Roque Carraza, “o princípio do destino conduz ao princípio da não-discriminação 

em razão da nacionalidade, pelo qual o país importador deve ajustar sua legislação para que 

os bens e serviços estrangeiros suportem a mesma carga fiscal dos nacionais.”
793

 

O princípio da não discriminação (non discrimination clause), ao lado do princípio da 

nação mais favorecida (most favored nation), constitui pedra basilar de todo o sistema 

multilateral do comércio, com importantes repercussões na harmonização da tributação direta 

e indireta, com a finalidade de propiciar incremento de investimentos estrangeiros e do fluxo 

internacional de bens e serviços. 

A feliz associação realizada por Carraza do princípio do país do destino ao princípio 

da não discriminação evidencia, desde já, matriz constitucional daquele no princípio da 

isonomia tributária (art. 150, II), a prescrever igualdade de tratamento entre bens e serviços 

exportados com aqueles do mercado interno do país do destino. Isso demanda, 

necessariamente, exoneração integral do ônus fiscal no país de origem. 

Fernando Zilveti assevera a íntima relação da igualdade com a neutralidade, 

considerando-a assegurada em um “[…] sistema tributário que não interfira na otimização da 

alocação de meios de produção, que não provoque distorções e, assim, confira segurança 

jurídica para o livre exercício da atividade empresarial.”
794

 

No âmbito do comércio internacional, a segurança jurídica é fator determinante, seja 

na atração de investimentos estrangeiros diretos (IED), seja na prática de operações de 

comércio exterior, na medida em que se tratam usualmente de contratos de execução de médio 

e longo prazo, a demandar dos agentes econômicos todo um background. 

A presente pesquisa, muito embora explicite o tratamento conferido aos subsídios 

tributários às exportações na OMC, não tem por objeto a investigação de seu regime no WTO 

law.
795

 Também não é objetivo do presente trabalho enunciar a operacionalização dos regimes 

especiais do Crédito-prêmio de IPI, Reintegra e Recap. Ao investigar as vicissitudes de tais 

regimes especiais, o propósito exclusivo é promover estudos de casos (case laws) com vistas 
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a clarificar a aplicação dos princípios do país do destino e da (in)segurança jurídica da 

desoneração da tributação indireta na cadeia exportadora. 

 

4.1 Crédito-prêmio do IPI e (in)segurança jurídica na tributação 

 

Conforme antes visto, o Brasil adotou um modelo de política industrial de ISI que já se 

revelou, transcorrido alguns anos, como inadequado, sendo, inclusive, uma das explicações 

para a crise econômica que se arrastou até o ano de 1967.
796

 

No fim da década de sessenta, com vistas a inverter o foco da produção do mercado 

interno para as exportações, foi concebido o Crédito-prêmio de IPI, 797  que ensejou 

discussões que perduraram décadas no Poder Judiciário,
798

 sem prejuízo daquelas em torno de 

eventual ofensa ao comércio internacional.
799

 

Quando da edição do Crédito-prêmio de IPI, o Ministro Delfim Neto registrou que “[...] 

impõe-se adotar, com urgência, medidas suficientemente rigorosas capazes de induzir o 

sistema empresarial a capacitar-se na disputa do mercado internacional.”
800

 Justificava o MF 

que o Crédito-prêmio de IPI vinha a preencher “uma lacuna séria na política de exportação, 

beneficiando-se e estimulando-se aquelas empresas nacionais que se lançam à árdua tarefa de 

comercialização externa, condição essencial para uma política a longo prazo.” 

No entanto, concebida para ser uma “política a longo prazo”, tendo transcorrido nem 

mesmo uma década foram editados sucessivos decretos com o objetivo de reduzi-la 

gradativamente, até sua extinção total para 30 de junho de 1983, nos termos do originalmente 

previsto no Decreto-lei n. 1.658, de 24 de janeiro de 1979.
801
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Suas revogações e seus reestabelecimentos
802

 culminaram em um vasto contencioso perante 

os Tribunais Superiores, no qual foi discutido desde regras de direito intertemporal,
803

 natureza 

jurídica do crédito-prêmio de IPI,
804

 até a aplicação da boa-fé objetiva ao Poder Público.
805

 

A primeira questão a ser enfrentada respeita a sucessão da legislação tributária no 

tempo, na medida em que o decreto-lei que revogava o crédito-prêmio de IPI foi alterado 

antes mesmo de completar um ano por meio do Decreto-lei n. 1.722, de 3 de dezembro de 

1979, prevendo que a redução nos exercícios financeiros de 1980 a 1983 dar-se-ia “[...] de 

acordo com ato do Ministro de Estado da Fazenda.”
806

 

Não bastasse a alteração promovida foi editado, em seguida, o Decreto-lei n. 1.724, de 

7 de dezembro de 1979, que previa delegação ao Ministro da Fazenda para aumentar ou 

extinguir incentivos fiscais.
807

 

Posteriormente, foi editado o Decreto-lei n. 1.894, de 16 de dezembro de 1981, que 

institui normas sobre incentivos fiscais para empresas exportadoras de produtos 

industrializados, ampliando os incentivos antes concedidos e reiterando os poderes antes 

conferidos ao Ministro da Fazenda.
808

 

O STF, ao apreciar, em sede de RREE, a constitucionalidade dos Decretos-lei n. 

1724/1979 e 1894/1981, concluindo pela inconstitucionalidade da redução, suspensão e 
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extinção por ato do Ministro de Estado, dado tratarem-se de matéria submetida à observância 

do princípio da legalidade tributária, vejamos:  

 

Surgem inconstitucionais o art. 1º do Decreto-lei nº 1.724, de 7 de dezembro de 

1979, e o inciso I do art. 3º do Decreto-lei nº 1.894, de 16 de dezembro de 1981, no 

que implicaram a autorização ao Ministro de Estado da Fazenda para suspender, 

aumentar, reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir os incentivos fiscais 

previstos nos art.1º e 5º do Decreto-lei nº 491, de 5 de março de 1969.
809

 

 

Nesse cenário, ante a declaração de inconstitucionalidade apenas quanto à delegação 

legislativa empreendida, e considerando que o Decreto-lei n. 1.894 havia promovido a 

revogação dos decretos anteriores, que previam a extinção do crédito-prêmio de IPI, tem-se 

que ele foi recepcionado
810

 pela Constituição de 1988.
811

 

O STF firmou o entendimento de que o crédito-prêmio de IPI, ainda que recepcionado 

pela Constituição de 1988, deixou de existir na medida em que não confirmado por lei até 05 

de outubro de 1990, restando a decisão assim ementada: 

 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO-

PRÊMIO. DECRETO-LEI 491/1969 (ART. 1º). ADCT, ART. 41, § 1º. INCENTIVO 

FISCAL DE NATUREZA SETORIAL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR 

LEI SUPERVENIENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO DE DOIS ANOS. 

EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. I – O crédito-prêmio de IPI constitui um incentivo fiscal de natureza 

setorial de que trata o do art. 41, caput, do Ato das Disposições Transitórias da 

Constituição. II - Como o crédito-prêmio de IPI não foi confirmado por lei superveniente 

no prazo de dois anos, após a publicação da Constituição Federal de 1988, segundo 

dispõe o § 1º do art. 41 do ADCT, deixou ele de existir. III - O incentivo fiscal instituído 

pelo art. 1º do Decreto-Lei 491, de 5 de março de 1969, deixou de vigorar em 5 de 

outubro de 1990, por força do disposto no § 1º do art. 41 do Ato de Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, tendo em vista sua 

natureza setorial. IV - Recurso conhecido e desprovido.
812 

 

O STJ, em seguida, ao apreciar a matéria em sede da sistemática de Recurso Especial 

repetitivo, orientou sua jurisprudência no mesmo sentido. Isso terminou por sepultar as 

discussões nos Tribunais Superiores.
813
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Oportuno registrar que o dispositivo constitucional do ADCT (art. 41) se referia 

apenas aos incentivos fiscais setoriais, logo, inaplicável ao crédito-prêmio de IPI, vez que não 

possui natureza setorial, dado que tem aplicação em diferentes setores: farmo-químico, 

automobilístico, agroindustrial, etc. 

Ives Gandra da Silva Martins cita a classificação das Ciências Econômicas para 

esclarecer que a economia é dividida em três setores básicos: primário (agropecuária e 

mineração), secundário (indústria) e terciário (serviços). Esclarece o autor que os incentivos 

fiscais são classificados, a partir de uma perspectiva subjetiva, em: gerais, setoriais e regionais, 

para concluir que o crédito-prêmio de IPI não é um incentivo setorial; “a exportação não é um 

setor e nem poderia sê-lo, já que os mais diversos setores realizam exportações.”
814

 

Tal classificação, muito embora própria das Ciências Econômicas, foi assimilada pelo 

Direito Tributário, tanto que a Constituição de 1988 procede à categorização dos incentivos em 

setoriais e regionais,
815

 de modo que cristalino o fato de que o disposto no art. 41 do ADCT não 

se aplica ao crédito-prêmio de IPI na medida em que se trata de incentivo fiscal geral. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, no mesmo sentido, registra com propriedade que “[…] 

o próprio legislador considerou o Crédito-prêmio de IPI um incentivo de natureza geral, e não 

setorial”.
816

 

A partir disso, tem-se que nossos Tribunais Superiores erram ao entender tratar-se o 

crédito-prêmio de IPI um incentivo fiscal setorial, submetendo-o à regra do art. 41 do ADCT. 

Vale registrar que, antes mesmo da discussão acerca da natureza do crédito-prêmio de 

IPI como incentivo fiscal setorial, o STJ já havia alcançado, a despeito de entendimento 

anterior, a conclusão de que o crédito-prêmio de IPI se extinguira em 30 de junho de 1983, 

ante a vigência dos Dls n. 1.658 e 1.722. Naquela assentada, o D. relator Min. Luiz Fux fez 

constar, inclusive, vastos argumentos extrajurídicos para afastar a fruição do crédito-prêmio 

de IPI. Vejamos: 

 

31.1 Deveras, a jurisprudência dita quinzenária do crédito-prêmio revela que a 

Fazenda impugna o referido benefício de há muito, revelando inequívoca a vontade 
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política de extirpação do benefício. Isto porque, se há quinze anos o STJ decide em 

última instância causas que tramitam pelo menos há 5 anos nas instâncias ordinárias, 

para levarmos em consideração o melhor trabalho estatístico do tema, da lavra do 

Professor Mauro Cappelletti (Acesso à Justiça, na obra conjunta com o Professor 

Bryan Garth da Universidade de Bloomington), isso significa que no ano de 1984, 

vale dizer, um ano após a extinção prevista em lei para o incentivo, iniciou-se o 

movimento demandante em face do objeto da lide, coincidindo com o termo ad quem 

previsto no DL 1685 (na verdade, DL nº 1.658).  

[...] 
33 Por fim, e atendendo aos interesses e fundamentos da República Federativa do 

Brasil, e à luz da proteção da dignidade da pessoa humana, erigida como um dos 

pilares do ideário da nação, acaso alguém merecesse prêmio nesse país seria o 

trabalhador brasileiro, o assalariado, alguns vivendo no limite de sua sobrevivência 

biológica, que ainda assim contribuem, mesmo com diminuta parcela, para que 

prêmios indevidos sejam concedidos, por quem usufrui de utilidades distantes das 

mais comezinhas necessidades sociais.
817 

 

Muito embora os articulados argumentos para afastar a fruição do crédito-prêmio de 

IPI, tem-se que as razões de decidir antes transcritas são impertinentes na medida em que 

apenas ressuscitam o arcaico conflito capital versus trabalho em prol da arrecadação e em 

prejuízo da inserção do país no comércio internacional. 

Conforme antes visto, a instituição do crédito-prêmio de IPI, ainda na década de 

sessenta, não se realizou em função de qualquer aspecto de justiça fiscal ou social, mas sim 

como decorrência da presença de resíduos tributários na cadeia produtiva exportadora, vindo 

mecanismo a permitir aplicação integral do princípio do país do destino. 

Alcides Jorge Costa lecionava com propriedade que a expressão “crédito-prêmio de 

IPI” era inadequada na medida em que não consubstanciava incentivo, apenas removia 

obstáculos vigentes nas exportações. A partir da premissa de que não se tratava de incentivo 

tinha, inclusive, por irrelevante, a discussão de se ele tratava-se de incentivo setorial.
818

 

Na mesma linha de entendimento, Heleno Taveira Tôrres esclarece, com propriedade, 

a natureza do crédito-prêmio de IPI: “Cuida-se na espécie menos de incentivo, propriamente 

dito, e mais de complementação da técnica fiscal de garantia de tributação unicamente no 

destino, visando não exportar tributos, para promover competitividade internacional perene e 

sempre crescente.”
819

 

As discussões havidas quanto à natureza jurídica do crédito-prêmio de IPI – se 

porventura incentivos fiscais, gerais ou setoriais – trazem repercussões, inclusive perante o 
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sistema multilateral de comércio, na medida em que, caso considerados incentivos fiscais 

setoriais, podem caracterizar subsídios à exportação perante a OMC. Para André Elali, “o 

incentivo é legítimo do ponto de vista internacional, não obstante seja dever o reconhecimento 

das limitações internacionais à soberania fiscal do Estado brasileiro.”
820

 

Muito embora todos os judiciosos pareceres pela legitimidade e continuidade do 

crédito-prêmio do IPI, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores consolidou-se no 

sentido de tratar-se de um incentivo fiscal setorial extinto, havendo, no entanto, quem ainda 

sustente, hoje, que permanece em vigor na medida em que restabelecido pela Lei n. 8.402, de 

8 de janeiro de 1992, editada com eficácia retroativa para 05 de outubro de 1990.
821

 

Tal tese não nos afigura sustentável, pois termina por admitir que o crédito-prêmio de 

IPI era um incentivo fiscal setorial, o que veementemente refutado, conforme os referenciais 

teóricos antes citados: não se trata de incentivo setorial, uma vez que sequer incentivo é! 

Sem embargo, não foi esse o entendimento que prevaleceu perante nossos Tribunais 

Superiores, que já julgaram definitivamente a matéria, restando agora apenas as lições do 

equívoco empreendido, a fim de que não incorramos nos mesmos erros na apreciação de outros 

regimes especiais às exportações ainda vigentes, postos em julgamento perante nossos Tribunais. 

 

4.2 Resíduos tributários federais na exportação e o Reintegra 

 

Conhecido por alguns como sucessor do crédito-prêmio do IPI, enquanto, para outros, 

plágio do Reintegro argentino, o Governo Federal concebeu, ainda no ano de 2011, o Regime 

Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra). 

O Reintegra tem por propósito promover o ressarcimento de resíduos tributários 

decorrentes da incidência de PIS/Cofins, tanto no estágio final da produção da mercadoria ou 

serviço quanto nos estágios anteriores da cadeia produtiva (prior-stage). 

A sociedade empresária exportadora de bens industrializados no país, de acordo com 

fixado em regulamento,
822

 tem direito a apuração de crédito decorrente da aplicação de 

percentual variável de 0,1 a 2% sobre a receita auferida com as exportações. 

Entre as expectativas dos exportadores, no ano de 2015, com o Plano Nacional das 

Exportações, constava a reivindicação de tornar o Reintegra permanente, com 

ressarcimento/compensação automático das empresas exportadoras, independentemente de se 
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titulares de créditos e/ou débitos tributários, considerando que a RFB privilegia a concessão dos 

créditos àquele contribuinte em débito perante si, com vistas a promover compensação automática. 

A RFB confere prioridade ao processamento dos pedidos de ressarcimento e 

compensação daqueles contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa, retardando, assim, 

o processamento daqueles contribuintes titulares de crédito perante a RFB sem débito a serem 

compensados, justamente com o propósito de não efetivar nenhum reembolso. Tal situação 

fática demanda análise percuciente sob a perspectiva da isonomia tributária
823

 e da livre 

concorrência na medida em que contribuintes inadimplentes contumazes incorrerão em menor 

ônus tributário e, por conseguinte, vantagem concorrencial. 

Preliminarmente, entende-se que a compensação prioritária de apenas uma parcela de 

contribuintes opera como fator de vantagem competitiva, o que implica violação ao princípio 

da igualdade tributária; ainda mais grave dada irrazoabilidade do critério que atenta contra a 

própria atividade de arrecadação tributária. 

Fernando Facury Scaff, ao discenir livre iniciativa de livre concorrência, leciona que 

 

a livre concorrência funda-se primordialmente na isonomia, e não na liberdade (a 

qual, embora não esteja afastada, não é primordial). Busca-se criar as condições para 

que se realize um sistema de concorrência perfeita, dentro dos objetivos propostos 

pela Constituição da República em seu art. 3º, e respeitando os Princípios da ordem 

econômica. Para que possa existir livre concorrência é imperioso que haja Isonomia 

entre os contendores na arena do mercado.
824

 

 

Além do aspecto da isonomia na fruição do Reintegra, outra questão tormentosa 

respeitante, também, ao aspecto de justiça fiscal atine à violação ao princípio da capacidade 

contributiva na medida em que a própria União pretende tributar, por meio do IRPJ/CSLL, os 

valores ressarcidos aos exportadores. 

A discussão já alçada aos Tribunais Superiores
825

 demanda enfrentamento quanto à 

natureza dos créditos gerados no âmbito do Reintegra: se incentivo fiscal, subvenção 

econômica ou ressarcimento. 

O STJ fixou o entendimento de que sua natureza é de benefício fiscal, portanto, apto a 

majorar o lucro da empresa exportadora, refletindo na renda do exportador sujeito e, assim, à 

incidência de IRPJ/CSLL. 

                                                 
823

  Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008. 
824

  SCAFF, Fernando Facury. Efeitos da coisa julgada em matéria tributária e livre concorrência. Revista de 

Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 4, n. 13, p. 146, jan./mar. 2006. 
825

  Processual Civil e Tributário. Embargos de Declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da 

fungibilidade recursal. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Regime Especial de Reintegração de Valores 

Tributários para Empresas Exportadoras – REINTEGRA. EDcl no REsp 1462313/RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamin, 2ª Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014) 



226 

 

A decisão do STJ ao admitir a incidência de IRPJ/CSLL sobre os valores do Reintegra 

afigura-nos acertada na medida em que o que se está a tributar não é o produto exportado, mas 

sim a renda do exportador decorrente da exportação. O princípio do país do destino é diretriz 

exonerativa que se aplica exclusivamente ao produto, com vistas a assegurar neutralidade no 

fluxo internacional de mercadorias e serviços. 

Ademais, oportuno relembrar o entendimento alcançado pelo STF ao julgar, em sede 

de repercussão geral, a incidência de CSLL sobre o lucro auferido pelas exportadoras,
826

 

quando então restou consignado que a Constituição assegura a imunidade das receitas 

decorrentes das exportações. Isso não corresponde à base de cálculo da CSLL, justamente em 

função de que tal contribuição inobserva o princípio do país do destino. 

Posteriormente a Medida Provisória (MPV) n. 651, convertida na Lei n. 13.043, de 20 

de novembro de 2014, excluiu expressamente da base de cálculo do IRPJ e do CSLL o 

ressarcimento realizado pelo Reintegra. Pretendiam os contribuintes, sob o argumento de 

tratar-se de norma meramente interpretativa, conferir eficácia retroativa à não incidência. O 

STJ, porém, entendeu que se trata de benefício fiscal outro consistente em “exclusão de base 

de cálculo”, por isso, norma de conteúdo material sem aptidão para operar efeitos retroativos 

aos feitos em julgamento, subsistindo a incidência de IRPJ e CSLL.
827

 

A postura assumida pelo STJ afigura-se correta, pois a eficácia retroativa da lei 

tributária prevista em nenhuma das hipóteses do CTN
828

 de lei expressamente interpretativa (I) 

e ato não definitivamente julgado (II) contempla a pretensão dos contribuintes. 

Em suma pretendem os contribuintes, sob o argumento de lei nova de caráter 

interpretativo, excluir a aplicação da regra matriz de incidência tributária (RMIT) ao fato 

pretérito de percepção de valores no Reintegra dado que, posteriormente, introduzida regra 

derrogatória do critério quantitativo, excluindo da base de cálculo do IRPJ/CSLL tais valores 

– supressão de um dos aspectos da RMIT. 

Tem-se, em primeiro, que a Lei n. 13.043, de 20 de novembro de 2014, não tem 

nenhum caráter de norma interpretativa; muito menos expressamente. Em segundo, o CTN 
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prevê, quando de lei nova “expressamente interpretativa”, apenas a aplicação de penalidade à 

infração e, como bem sabido, tributo não é sanção. 

O fato de o legislador introduzir uma não incidência de IRPJ/CSLL à desoneração 

tributária veiculada no Reintegra não implica na retroação da lei tributária a mitigar qualquer 

aspecto da RMIT; quanto muito, fosse a lei expressamente interpretativa, proceder-se-ia à 

anistia das sanções aplicadas em decorrência da ausência do cômputo dos incentivos fiscais 

do Reintegra na apuração da renda. 

A discussão quanto à natureza jurídica da desoneração tributária do Reintegra que, 

inicialmente, parece exclusivamente acadêmica, tem repercussões não só no âmbito da 

tributação sobre a renda e a receita, mas, também, na própria fruição, pelos exportadores, ante 

as sucessivas reduções promovidas pelo Governo Federal, isto é, se devem ou não 

observância à anterioridade. 

O discernimento de sua natureza jurídica como incentivo fiscal ou ressarcimento é 

fundamental para se alcançar resposta precisa para cada um dos questionamentos postos 

quanto à incidência de IRPJ/CSLL e PIS/Cofins, bem como à fruição pelas sociedades 

empresárias exportadoras ante as sucessivas reduções pela União. 

 

4.2.1 Reintegra é incentivo fiscal? 

 

Historicamente, a jurisprudência do STJ tem uma compreensão equivocada das 

normas que preveem créditos decorrentes da aplicação do “método do reembolso”, 

categorizando-os como “incentivos fiscais” e conferindo-lhes interpretação restritiva,
829

 em 

manifesta contrariedade face o previsto no CTN e na Constituição Federal. 

O STJ já entendeu que no Reintegra “os créditos apurados configuram incentivo fiscal 

que tem por objetivo reintegrar às empresas exportadoras valores referentes a custos 

tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.” A partir dessa premissa, 

aquele Tribunal Superior fixou entendimento de que os valores recebidos pelos exportadores 

no Reintegra não configuram receita ou faturamento, logo, não se submetem à incidência de 

PIS/Cofins, restando o acórdão assim ementado: 

 

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E 

COFINS. NÃO INCLUSÃO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE 
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VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – 

REINTEGRA. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. NÃO INCLUSÃO. 

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “os valores provenientes do crédito 

do ICMS não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de 

custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das 

operações, de forma que não integram a base de cálculo da contribuição ao PIS e da 

COFINS” (AgRg no AREsp 596.212/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ªTurma, 

julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014). 

2. O art. 1° da Lei 12.546/2011 dispõe que os créditos apurados no REINTEGRA 

configuram incentivo fiscal que tem por objetivo reintegrar às empresas 

exportadoras valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas 

suas cadeias de produção. 

3. Os valores provenientes do REINTEGRA, assim como o crédito presumido de 

ICMS, não ostentam natureza de receita ou faturamento, mas de recuperação de 

custos na forma de incentivo fiscal concedido pelo governo para desoneração das 

operações de exportação, de forma que não integram a base de cálculo da 

contribuição ao PIS e da COFINS. Agravo regimental improvido.
830 

 

Tem-se que, muito antes dos valores auferidos pelos exportadores no Reintegra não 

integrarem a base de cálculo do PIS/Cofins, dado que não configuram receita/faturamento, há 

autêntica limitação ao poder de tributar (art. 149, § 1º) na medida em que tais valores são 

decorrentes de operações de exportação. 

Nesse cenário, antes mesmo de cogitar-se como “receita nova” os valores ressarcidos 

no âmbito do Reintegra, tem-se que vigora autêntica vedação ao poder de tributar, que impede 

qualquer pretensão da União em fazer incidir PIS/Cofins sobre os valores percebidos pelos 

exportadores a título de ressarcimento. 

Vale relembrar que o STF, ao aplicar a norma de imunidade das exportações de 

PIS/Cofins, quando da pretensão de sua incidência sobre as receitas decorrentes da 

transferência de créditos acumulados de ICMS exportação, já empreendeu interpretação 

teleológica e ampla, de modo a “[...] desonerar as exportações por completo, a fim de que as 

empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, 

onerariam as operações de exportação, quer de modo direito, quer indireto.”
831

 

Curioso notar que a identificação da natureza do Reintegra como incentivo fiscal ou 

como mera subvenção econômica aos exportadores traz repercussões, também, no âmbito da 

segurança jurídica. 

No cenário de crise das finanças públicas o Governo Federal, em vez de incentivar as 

exportações com vistas a atrair divisas ao país, promoveu sucessivas reduções do 
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ressarcimento dos exportadores, o que ensejou questionamentos judiciais com fulcro na 

necessidade de observar-se a anterioridade. 

 

4.2.2 Reintegra na trilogia do tempo: passado, presente e futuro 

 

Conforme antes visto ao tratar do crédito-prêmio de IPI, não de hoje que o Governo 

Federal edita mecanismos de ressarcimento ao exportador e, pouco tempo depois, empreende 

sua revogação. 

O Reintegra, editado com o propósito de reintegrar valores referentes a custos 

tributários federais residuais nas cadeias produtivas exportadoras, teve sucessivas reduções e 

restabelecimentos que estão a demandar análise serena na perspectiva da segurança jurídica 

da tributação no comércio exterior. 

Entre todos os anseios do ser humano, indubitavelmente o maior é por segurança, o 

que agravado ante as incertezas próprias de uma sociedade de risco. A incerteza paira no 

próprio conceito do tempo, conforme há muito Santo Agostinho já questionava “o que é 

tempo? [...] posso dizer com segurança que não existiria um tempo passado, se nada passasse; 

e não existiria um tempo futuro se nada devesse vir, e não haveria tempo presente se nada 

existisse.”
832

 

No ano de 2011, o Governo Federal, no âmbito do Plano Brasil Maior, editou uma 

série de desonerações de tributos federais, entre as quais das exportações mediante o 

Reintegra, através da Medida Provisória (MPV) n. 540, de 02 de agosto de 2011, convertida 

na Lei n. 12.546, de 14 de dezembro de 2011, com vigência até 31 de dezembro de 2012. 

Posteriormente, ante os reclamos dos exportadores, o Reintegra foi restabelecido pela 

MPV n. 651/2014, convertida na Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, que outorgava ao 

Poder Executivo a prerrogativa de fixação do percentual de ressarcimento incidente sobre as 

receitas decorrentes das exportações entre 0,1 a 3%.
833

 

No início de 2015, o Governo Federal, ao regulamentar o Reintegra, estabeleceu, para 

apuração do crédito a ser aproveitado pelos exportadores, as seguintes alíquotas: 1% (entre 

                                                 
832

  AGOSTINHO, Santo. Confissões. 36. imp. São Paulo: Paulus, 2016. p. 338-339. 
833

  “Art. 21. Fica reinstituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras – REINTEGRA, que tem por objetivo devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário 

remanescente na cadeia de produção de bens exportados. Art. 22. No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica 

que exporte os bens de que trata o art. 23 poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual 

estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida com a exportação desses bens para o exterior. § 

1º O percentual referido no caput poderá variar entre 0,1% (um décimo por cento) e 3% (três por cento), 

admitindo-se diferenciação por bem. 



230 

 

1º/03/2015 e 31/12/2016), 2% (entre 1º/01/2017 e 31/12/2017) e 3% (entre 1º/03/2017 e 

31/12/2018).
834

 

No mesmo ano de 2015, com o agravamento da crise nas finanças públicas, foi editado 

novo decreto, que promoveu abrupta redução do ressarcimento para 0,1% da receita de 

exportação para o período de 1º/12/2015 e 31/12/2016, o que vem a evidenciar o vínculo 

direto entre neutralidade tributária e crises financeiras.
835

 

Não bastasse isso, por último, o Governo Federal editou o Decreto n. 9.148, de 28 de 

agosto de 2017, mantendo em 2% a alíquota a ser aplicada no período seguinte, enquanto 

estava previsto originalmente que seria de 3%. 

Por ocasião da edição do decreto a matéria foi enfrentada pelo STJ, que entendeu que 

prescinde-se da observância do princípio da anterioridade. Vejamos: 

 

TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. 

DECRETO Nº 8.415/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE 3% PARA 1%. 

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) consubstanciou a possibilidade de 

tomada de crédito de PIS e de COFINS sobre a receita auferida com as exportações, 

ao percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014) posteriormente 

revogado pelo Decreto 8.415/2015. A alteração do REINTEGRA não constitui 

instituição ou majoração de tributos, e sim mera alteração do beneficio fiscal que 

autoriza aos contribuintes a reintegração de custos tributários federais residuais 

existentes nas suas cadeiras de produção, não se sujeitando, pois, ao princípio da 

anterioridade nonagesimal.
836 

 

Historicamente, o STF construiu jurisprudência no sentido de que a revogação de 

isenção tributária, como modalidade de benefício fiscal, não observa o princípio da 

anterioridade.
837

 Tal entendimento se manteve, inclusive, após a Constituição de 1988, no 

sentido de que nem mesmo “a revogação de desconto estaria acobertada pela não surpresa.”
838
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Atualmente, no entanto, há no STF tendência jurisprudencial
839

 no sentido de que na 

“[...] revogação de benefício fiscal surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, 

geral e nonagesimal.”
840

 

A partir desse novo entendimento do STF foi inaugurada a divergência jurisprudencial nos 

Tribunais Regionais Federais na medida em que passaram a haver decisões pela imperatividade 

da observância do princípio da anterioridade na redução dos créditos do Reintegra: 

 

TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES 

TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. 

DECRETO N.º 8.415/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 

INOBSERVÂNCIA.  

1. A Lei n.º 12.546/2011, fruto da conversão da Medida Provisória n.º 540/2011, 

instituiu o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas 

Exportadoras – REINTEGRA.  

2. O art. 1º da Lei n.º 12.546/2011 dispõe que os créditos apurados no REINTEGRA 

configuram incentivo fiscal, o qual possui a finalidade de reintegrar às empresas 

exportadoras valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas 

suas cadeias de produção.  

3. Em 30/09/2014, o Ministério da Fazenda determinou que o crédito apurado no 

âmbito do REINTEGRA seria determinado mediante a aplicação do percentual de 

3% (três por cento) sobre a receita auferida pela pessoa jurídica. O Decreto n.º 

8.415/2015, todavia, alterou o benefício, reduzindo a alíquota para 1% (um por 

cento). Verifica-se, assim, a surpresa ao exportador, que viu suprimida parte do 

incentivo de que usufruía.  

4. O STF, no julgamento do RE n.º 564.225/RS, firmou entendimento no sentido de 

que o princípio da anterioridade tributária visa proteger a confiança dos 

contribuintes, sendo possível a sua aplicação na hipótese de revogação abrupta de 

incentivos fiscais.  

5. As alterações de regras que suprimam direitos dos contribuintes, acarretando 

aumento da carga tributária, devem observar ao menos um prazo nonagesimal de 

transição (inteligência do art. 195 da CF), o que, de fato, não ocorreu com a 

alteração imposta pelo Decreto n.º 8.415/2015, o qual surtiu efeitos a partir de 

14/11/2014.
841

 

 

A medida do Governo Federal de redução repentina do Reintegra desafia, assim, 

rigorosa análise sob a perspectiva da segurança jurídica na tributação. A aplicação da 

segurança jurídica em matéria de tributos sobre o comércio exterior, como sabido, é mitigada 

ante a função indutora desempenhada por eles.
842

 

Tem-se, no entanto, que no Reintegra não há a persecução de qualquer propósito 

regulatório, na medida em que se destina tão apenas a ressarcir o exportador do ônus 
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 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário (RE) n. 457.792-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 
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232 

 

tributário incorrido em etapas anteriores com vistas a atender, assim, ao princípio do país do 

destino em homenagem à neutralidade, garantindo-se, desse modo, competitividade às 

mercadorias produzidas no país. 

As discussões até o momento empreendidas respeitam a aplicação do princípio da 

anterioridade tributária à redução dos percentuais sobre os quais os exportadores serão 

ressarcidos. Em sede dos TRFs, o entendimento até o momento prevalecente é no sentido de 

que o Reintegra tem natureza de subvenção econômica aos exportadores, enquanto o STJ já 

consolidou que trata-se de incentivo fiscal, afastando sua natureza de mero ressarcimento 

quando do julgamento da incidência de IRPJ/CSLL.
843

 

Ora, por coerência ao sistema jurídico, em prevalecendo o entendimento de tratar-se 

de “incentivo fiscal”, deve ser observada a anterioridade tributária, conforme entendimento 

atual do STF e doutrina abalizada em matéria de incentivos fiscais. 

Fernando Facury Scaff, ao analisar a redução de incentivos fiscais outros que venham a 

consubstanciar ato jurídico perfeito, entende que vedada sua redução.
844

 Em estribo a sua posição, 

Scaff cita lições de Teoria Geral do Direito que bem evidenciam ser o âmbito de proteção da 

segurança jurídica emanado de determinado ato legislativo muito além dos atos passados: 

 

O princípio da não retroatividade das normas legislativas, que tem sido um dos 

pontos mais obscurecidos pela discussão jurídica, afirma simplesmente, não que a 

lei se referirá, exclusivamente, aos atos futuros, o que equivaleria apenas a mostrar o 

acordo existente entre a lógica e a legislação, mas que as consequências dos atos 

realizados no domínio da lei anterior não devem ser atraídas para o império da lei 

nova, exceto se estiverem em oposição manifesta aos princípios e regras 

estabelecidas pela nova ordem jurídica.
845 

 

A competitividade assegurada pela Governo Federal através do Reintegra faz com que 

a indústria nacional (re)estruture seu parque fabril e (re)modele sua estratégia negocial, com a 

finalidade de atender a demanda do comércio internacional. Isso exige todo um planejamento 

empresarial durante algum tempo e um complexo plano de negócios diante dos investimentos 

necessários. 
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Ives Gandra da Silva Martins, embora estivesse a tratar de regime especial outro, bem 

elucida a relevância da segurança jurídica nas operações de comércio exterior na medida em 

que demandam todo um planejamento empresarial a médio e longo prazo.
846

 

Os contratos de comércio exterior são celebrados usualmente com certa antecedência e 

durante determinado prazo de execução submetendo-se, ainda, ao risco de alterações cambiais, 

tanto que realizadas operações de hedge. 

A descrição singela dessa engenharia negocial no comércio exterior é suficiente para 

demonstrar que a edição de um Regime Especial, independentemente da natureza de seus 

instrumentos tributários ou financeiros, gera considerável confiança no agente econômico que, assim, 

vem a estruturar seus negócios com vistas a aderir àquela política macroeconômica na expectativa de 

dotada calculabilidade para produção e formação de seus preços nos contratos de exportação. 

As Ciências Econômicas indicam que eventual redução da calculabilidade dos 

contratos implica em mais um elemento adicional de risco e incerteza na avaliação de seus 

efeitos. Quando o sistema jurídico convive com “[...] a sobre-determinação dos contratos por 

considerações que não podem ser racionalmente calculadas pelas partes afeta negativamente a 

produção”
847

 e, por conseguinte, a competitividade do exportador no comércio internacional. 

Todos os investimentos, custos de transação e contratos são realizados a partir daquela 

base de confiança estabelecida ex ante, sob o amparo da política de comércio exterior editada 

pelo Poder Público. 

Há algum tempo já se reconhece, no sistema tributário nacional, como irradiação subjetiva 

do princípio da segurança jurídica, a proteção da confiança que opera efeitos não apenas antes da 

ocorrência do fato gerador (ex ante), mas, também, após sua ocorrência (ex post).
848

 

O rompimento da base de confiança estabelecida junto aos exportadores e, por 

conseguinte, a vulneração da segurança jurídica tem consequências desastrosas antes e depois, 

conforme relata Armando Castelar ao discorrer a propósito da perda de competitividade das 

exportações brasileiras na medida em que significa elevação de custos de transação, redução 

da eficiência e empecilho à especialização no comércio internacional: 
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[...] para evitar que o administrado fique “sujeito indefinidamente ao poder de 

autotutela do Estado”, o que, como lembra a Ministra Laurita Vaz (DJU 2/6/2003), 

não condiz com o Estado Democrático de Direito. Sem segurança jurídica, fica a 

atividade exportadora prejudicada, tanto pela falta de previsibilidade e 

calculabilidade ex ante, essencial para dar racionalidade econômica às decisões do 

exportador, com pela ausência da estabilidade e continuidade ex post das políticas de 

incentivo às exportações, penalizando aqueles que, de boa-fé, confiam na 

Administração Pública quando esta afirma, por exemplo, que “exportar é o que 

importa”, o que desencoraja os investimentos para o aumento da competitividade 

externa.
849 

 

A redução dos percentuais a serem ressarcidos pelo Reintegra corresponde alteração 

das “regras do jogo”
850

 na medida em que implica aumento da carga tributária aos 

exportadores que remanescem, assim, com o ônus financeiro de resíduos tributários da cadeia 

produtiva exportadora na medida em que ausente ressarcimento integral. 

Ainda que o Reintegra não venha a observar o princípio da anterioridade 

nonagesimal
851

, em função de não tratar-se de mecanismo inserto na regra matriz de 

incidência tributária, tem-se que o princípio da proteção da confiança ampara a situação 

consolidada como ato jurídico perfeito do agente econômico que assim estruturou seus 

negócios confiado na política pública de comércio exterior. 

De acordo com as lições de Clóvis Bevilacqua, a irretroatividade da nova lei não 

implica apenas com que esta tenha somente efeitos futuros, mas que respeite os atos passados 

consolidados com base naquela lei anterior,
852

 característica que se aplica perfeitamente à 

situação ora em exame: a redução da alíquota de 3% deve ser mantida àqueles contribuintes 

que, na vigência da lei anterior, estruturaram seus negócios com vistas à exportação, 

independentemente de configurar-se em benefício tributário ou mera subvenção econômica. 

Ademais, a aplicação do valor
853

 segurança jurídica às relações jurídicas tributárias em 

muito transcende os princípios constitucionais tributários explícitos da irretroatividade, 
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legalidade, anterioridade e anterioridade nonagesimal. Há limitações implícitas ao poder de 

tributar, a exemplo do princípio da proteção da confiança.
854

 

A redução repentina, pelo Governo Federal, dos valores a serem ressarcidos no âmbito 

do Reintegra constitui medida própria de um “estado da quebra da confiança” estabelecido 

pelo exportador naquela política pública de comércio exterior antes editada. Heleno Taveira 

Tôrres apresenta com clareza a antítese que há entre o “estado de segurança” e o “estado da 

quebra da confiança”: 

 

A normalidade é o “estado de segurança” ou o “estado de confiança”. Quando um ou 

outro suporta alguma quebra de certeza ou de atuações nas dobras da Constituição, 

justificadas apenas por decisão da Autoridade Administrativa, e, conforme o caso, até 

mesmo pelo Estado-Juiz, mas sem que se configure estabilidade e segurança jurídica, 

confirmam-se prevalecentes o 'estado de insegurança', o estado da 'quebra de confiança', 

o ' estado de exceção permanente', portanto, instalados no Sistema Tributário.
855 

 

Porventura afastado o entendimento do STJ de que o Reintegra corresponde a um 

incentivo fiscal para prevalecer o entendimento de que se trata de uma subvenção financeira, 

na medida em que “[...] aplicado após a extinção da obrigação tributária e, consequentemente, 

após a consolidação da receita respectiva no patrimônio público”, o amparo da segurança 

jurídica também se faz presente. 

Régis Fernandes de Oliveira leciona que na ordem jurídica pátria não há um direito subjetivo à 

subvenção, mas mera expectativa de direito do particular beneficiário, enquanto no incentivo fiscal, 

preenchidos os requisitos legais, a Administração Tributária vincula-se à sua concessão. 

Muito embora a relevância da distinção entre incentivos tributários e incentivos 

financeiros, considerando que imprescindíveis para justificar as subvenções,
856

 tem-se que, para 

fins de aplicação da segurança jurídica aos valores do Reintegra, o discrímen quanto à sua 

natureza se revela irrelevante na medida em que, mesmo que se admita tratar-se de subvenção, 

haverá guarida na ordem constitucional por meio do princípio da proteção da confiança. 

Ricardo Lobo Torres leciona que uma das características marcantes das subvenções, ao 

lado de sua natureza de incentivo financeiro e previsão orçamentária, é “a discricionariedade 

de sua entrega pela administração.”
857
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No entanto, a discricionariedade da Administração não pode jamais implicar em 

arbitrariedade, sobretudo quando já previsto na lei dotação orçamentária e realizados 

investimentos pelos agentes econômicos com vistas a atender a diretriz veiculada em 

determinada política pública, a exemplo da promoção das exportações. 

Flávio Rubinstein entende que “[...] verificando-se as condições concretas inerentes à 

concessão de determinada subvenção, o poder público não pode simplesmente negá-la por 

mera conveniência, sob pena de arbitrariamente frustrar as expectativas do beneficiário dos 

respectivos recursos.”
858

 

É justamente o que se configura no caso em exame, considerando que os exportadores, 

confiados no Reintegra, promoveram a estruturação de seus negócios e, repentinamente, 

viram a redução significativa dos valores que lhes seriam ressarcidos. 

A proteção da confiança do exportador não implica dizer que a subvenção seja 

irrevogável, mas eventual suspensão ou revogação deve preservar a confiança
859

 estabelecida 

com o Estado. 

Porventura entenda-se tratar de incentivo fiscal, dúvida não há de que deve ser 

observado o princípio da anterioridade, conforme entendimento mais atualizado do STF em 

matéria de revogação de incentivos tributários. 

Ao prevalecer o entendimento de tratar-se de subvenção direta tem-se que, no mínimo, 

observar o princípio da anualidade orçamentária em prol da proteção da confiança no Direito 

Financeiro. Não se pretende, aqui, ressuscitar a aplicação do princípio da anualidade tributária 

que vigorava na ordem constitucional anterior, estabelecendo que a exação tributária somente 

poderia ser realizada quando autorizada pelo orçamento editado no ano anterior. Como sabido, 

esse princípio não mais vigora no ordenamento jurídico pátrio na medida em que sucedido, na 

Constituição de 1988, pelo princípio da anterioridade, com acepção outra. Caso se assuma a 

natureza do Reintegra como subvenção financeira tem-se que assumir, por dever de coerência 

do sistema, sua submissão às normas orçamentárias, entre as quais o princípio da anualidade. 

Interessante notar que, por ocasião da Proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA 

2015), a União já havia projetado “gasto tributário” correspondente a um ressarcimento de 3% 

sobre a receita de exportação; o que constava, inclusive, do Demonstrativo de Gastos 

Governamentais Indiretos de Natureza Tributária (Gastos Tributários).
860
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O princípio da anualidade orçamentária não é instrumento suficiente a (re)estabelecer 

a “base da confiança”
861

 com o exportador que procedeu à estruturação de suas atividades 

econômicas na certeza da fruição do Reintegra em 3%, dado que os contratos no âmbito do 

comércio exterior são celebrados com expectativa de médio-longo prazo. 

A redução do ressarcimento do Reintegra apenas para o próximo exercício financeiro, 

portanto, não recompõe a “base de confiança” do exportador na medida em que os contratos 

internacionais são firmados com expectativa muito além de um ano, como bem assevera Ives 

Gandra da Silva Martins: 

 

Em matéria de comércio internacional, o legislador não edita normas para viger só 

por um ano. De nada vale a concessão de um benefício para exportação, se dele 

puder usufruir, a empresa nacional, por tão curto espaço de tempo. Nenhuma 

empresa irá se aparelhar e buscar firmar contratos internacionais, para usufruir, 

durante um espaço de tempo tão exíguo, um benefício fiscal. Não há benefício anual 

que compense todo o investimento que a colocação de um produto nacional no 

mercado internacional demanda.
862 

 

Na hipótese de os investimentos realizados serem frustrados, exclusivamente, em 

função da revogação da política pública que motivou o agente econômico a dirigir sua 

produção ao mercado externo vislumbra-se, inclusive, a possibilidade de atribuição de 

responsabilidade da União por intervenção na ordem econômica. 

A medida em que o Estado intervém no mercado com vistas a propiciar um ambiente 

para a inserção de sua economia no comércio internacional assume, assim, uma posição de 

intervencionista ao que deve responder, inclusive, por eventuais danos provocados aos 

agentes econômicos.
863

 

Nesse sentido, embora não diga respeito à política de fomento às exportações, Flávio 

Rubinstein entende que “[...] nos casos em que, por motivos diversos que interessem a 

administração, a subvenção não possa ser de fato concedida então a boa-fé deverá ser 

traduzida na indenização cabível em face da frustração da confiança do particular.”
864

 

Considerando que qualquer pretensão indenizatória perante o Poder Público submeter-

se-á a longa discussão judicial e seu pagamento ao regime de precatórios, nos termos do art. 
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100, da Constituição Federal, tem-se que o exportador permanecerá com o ônus financeiro 

dos resíduos tributários que deveriam, ex ante, terem sido ressarcidos. 

Apesar de todo o esforço em demonstrar o amparo que nossa ordem jurídica confere 

ao Reintegra, ainda que se entenda ser uma subvenção financeira, constata-se que o 

exportador permanece em uma posição de (in)segurança jurídica. 

 

4.3 Regime especial de aquisição de bens de capital para empresas exportadoras (Recap) 

 

Com vistas a evitar cumulatividade tributária, a legislação federal instituiu a opção do 

regime não cumulativo ao PIS/Cofins, de modo que ao longo da cadeia produtiva o 

contribuinte apura créditos em algumas das etapas anteriores, inclusive quando da aquisição 

de bens que integrem o ativo imobilizado. 

A aquisição de “máquinas e equipamentos para utilização na fabricação de produtos 

destinados à venda, bem assim a outros bens incorporados ao ativo imobilizado”,
865

 conferem 

crédito que o contribuinte poderá utilizá-los para fins de (i) dedução do valor da contribuição a 

recolher, decorrente das demais operações no mercado interno; e (ii) compensação com débitos 

próprios relativos a tributos e contribuições federais. Isso torna-se impraticável quando o 

contribuinte desempenha atividade preponderantemente exportadora, ainda que prevista 

solicitação de ressarcimento porventura não utilizado o crédito até o final de cada trimestre.
866

 

Roberto Ferraz, ao analisar a não cumulatividade do PIS/Cofins e as exportações, faz o 

diagnóstico com precisão da problemática presente: 

 

Na hipótese em que o exportador seja também atuante no mercado interno, os 

créditos relativos aos bens exportados logo serão aproveitados compensando-se com 

os montantes devidos nas vendas internas, tornando eficiente e rápido o sistema de 

devolução dos valores incidentes na cadeia produtiva dos bens exportados. O 

problema aparece quando o exportador é predominantemente ou exclusivamente 

exportador e começa a acumular créditos de PIS/Cofins em conta gráfica na 

apuração dos referidos tributos. Ficaria ele sujeito a acumulá-los indefinidamente?
867 

 

                                                 
865

  Art. 3°, V, Lei n. 10.637/2002. 
866

  MELO, José Eduardo Soares de. Limites constitucionais face à legislação ordinária. In: MARTINS, Ives Gandra 

da Silva. O princípio da não cumulatividade. São Paulo: RT, 2004. p. 215. (Pesquisas Tributárias, v. 10). 
867

  FERRAZ, Roberto. A não-cumulatividade nas contribuições PIS/Cofins e as exportações. Revista Dialética 

de Direito Tributário, São Paulo: Dialética, n. 154, p. 106, 2005. 
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Como alternativa para enfrentar tal “falha estrutural” o Governo Federal concebeu, 

ainda no ano de 2005, o regime especial de aquisição de bens de capital para empresas 

exportadoras (Recap).
868

 

O Recap prevê, às pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, a suspensão da 

incidência de PIS/Cofins nas aquisições domésticas e na importação de bens destinados ao 

ativo imobilizado
869

 com posterior conversão em alíquota zero.
870

 

Para fins de habilitação no Recap são consideradas preponderantemente exportadoras 

as sociedades empresárias “cuja receita bruta decorrente de exportação para o exterior, no 

ano-calendário imediatamente anterior à adesão ao RECAP, houver sido igual ou superior a 

50% de sua receita bruta total de venda de bens e serviços no período [...].”
871

 

A União Europeia e o Japão vislumbraram que o Recap representa um subsídio à 

exportação na medida em que condicionado a uma performance exportadora, o que vem rendendo 

severos questionamentos perante a OMC ante a mácula de configurarem subsídios proibidos. 

Para melhor compreensão da disputa instalada perante a OMC, ainda que ela não seja 

o objeto principal deste trabalho, se faz necessário compreender o tratamento conferido aos 

subsídios tributários no comércio internacional. 

 

4.3.1 Recap e subsídios tributários no comércio internacional 

 

Considerando que, em iguais condições de mercado, a tributação opera como fator 

determinante
872

 na alocação de investimentos estrangeiros e incremento das exportações, os 

                                                 
868

  O Recap foi originalmente instituído através da Medida Provisória n. 252/2005 (“MP do bem”) que, no 

entanto, não foi convertida em lei. Posteriormente, foi reinstituído nos arts. 12-16 da Lei n. 11.196/2005 e 

regulamentado pelos Decretos n. 5.649/2005 e 5.789/2006 e IN/SRF n. 605/2006. 
869

  “Art.14. No caso de venda ou de importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, 

fica suspensa a exigência: I. da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta da 

venda no mercado interno, quando os referidos bens forem adquiridos por pessoa jurídica beneficiária do 

RECAP para incorporação em seu ativo imobilizado; II. Da Contribuição para o PIS/Pasep-importação e da 

Cofins-importação, quando os referidos bens forem importados diretamente por pessoa jurídica beneficiária 

do RECAP para incorporação em seu ativo imobilizado.” 
870

  “[…] § 8º. A suspensão de que trata este artigo converte-se em alíquota zero após: I. cumpridas as condições 

de que trata o caput do art.13, observado o prazo a que se refere o inciso I do §2º deste artigo; II. cumpridas 

as condições de que trata o §2º do art.13, observado o prazo a que se refere o inciso II do §2º deste artigo; III. 

transcorrido o prazo de 18 meses, contado da data da aquisição, no caso do beneficiário de que trata o inciso 

II do §3º do art.13 desta lei. 
871

  Art. 13, Lei n. 11.196, de 21 de novembro de 2005, com redação dada pela Lei n. 12.715/2012. 
872

  AVI-YONAH, Reuven, co-author. Foreign direct investment in Latin America: overview and current status. 

M. B. Tittle, co-author. Inter-American Development Bank, 2002. Disponível em: 

http://www.iadb.org/INT/Trade/1_english/2_WhatWeDo/Documents/d_TaxDocs/2002- 

2003/a_Foreign%20Direct%20Investment%20in%20Latin%20America.pdf). Acesso em: 10/03/2009. 



240 

 

regimes fiscais especiais trazem significativa competitividade para a indústria nacional. Isso 

demanda percuciente investigação de seus limites e balizas no comércio internacional. 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) edita 

periodicamente diretrizes (guidelines), com vistas a assegurar a neutralidade na tributação 

sobre o valor agregado (VAT) e/ou sobre o consumo (General Sales Taxes – GST), com 

orientação expressa pela adoção do princípio do país do destino há muito adotado pela União 

Europeia:
873

 “The application of VAT to international trade is based on the destination 

principle. This means that exports are free of VAT4 and imports are taxed on the same basis 

and at the same rate as local production. This destination principle is sanctioned by World 

Trade Organization rules.”
874

 

Conforme antes visto, o Brasil é país-membro fundador do GATT/1947 que, 

posteriormente, veio a dar origem à OMC (Uruguay Round, 1993). O Direito da OMC (WTO 

law) regula, basicamente, três aspectos-chaves em matéria de Tributação e Comércio 

Internacional: não discriminação, protecionismo e subsídios.
875

 

Ao disciplinar a prática de subsídios no comércio internacional, o ASMC dispõe 

expressamente que não é considerado subsídio à exportação a aplicação do método do 

reembolso: “[…] the exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like 

product when destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in 

amounts not in excess of those which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.”
876

 

Rodrigo Maito da Silveira esclarece que “[...] nesse caso, o país de origem procede à 

restituição (método do reembolso) ou isenção dos tributos porventura incidentes na 

exportação, em favor dos respectivos exportadores.”
877

 O grande desafio do sistema 

multilateral do comércio é saber o quanto deve ser reembolsado ao exportador para que não 

reste configurado um subsídio à exportação. 

                                                 
873

  FAUSTO, Domenicantonio. L’imposizione sul valore aggiunto nell’Unione Europeia. In: TÔRRES, Heleno 

Taveira (Coord.). Comércio internacional e tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2005. p. 204. 
874

  OECD – Organization for Economic Co-operation and Development. OECD International VAT/GST 

guidelines – guidelines on neutrality. Disponível em: 

https://www.oecd.org/tax/consumption/guidelinesneutrality2011.pdf. Acesso em: 24/12/2017. 
875

  UKMAR, Antônio. Aspetti fiscali nelle regole della organizzazione mondiale del commercio (OMC/WTO). 

In: UCKMAR, Victor (Coord.). Corso de Direitto Tributario Internazionale. 2. ed. Padova: CEDAM, 2002. p. 

864. 
876

  WTO – World Trade Organization. Subsidies and Countervailing Measures (SCM). Footnote 1. 
877

  SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e concorrência. São Paulo: Quartier Latin/IBDT, 2011. p. 322. 

(Série Doutrina Tributária, v. 4). 
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Ainda na década de setenta, antes mesmo da edição do ASMC, houve no Brasil 

sucessivas tentativas de revogação do crédito-prêmio do IPI a partir da pressão de outros 

países, que ameaçavam recorrer à aplicação de medidas compensatórias.
878

 

Há pouco mais de uma década, Heleno Taveira Tôrres registrava que a preocupação 

das autoridades brasileiras com as regras do sistema multilateral de comércio era 

relativamente recente.
879

 Após sucessivos questionamentos sobre os regimes especiais nas 

exportações brasileiras perante a OMC,
880

 o que era apenas preocupação para o Brasil tornou-

se agora motivo determinante para a revisão dos regimes especiais brasileiros, sob o risco de 

severas sanções no comércio internacional. 

Ante o aumento do protecionismo de mercados no sistema multilateral do comércio, 

desde a segunda revolução industrial, tornou-se mais incisiva sua repressão com a aplicação 

de contramedidas, o que inicialmente praticado pelos Estados Unidos da América (EUA), que 

se revelou país pioneiro na defesa comercial.
881

 

Ainda no GATT foi editado no ano de 1979, na Rodada de Tóquio, o Código de 

Subsídios inspirado na legislação norte-americana, que ampliou conceito de subsídio. 

Originalmente, contemplava exclusivamente subvenções governamentais à indústria 

doméstica com vistas à exportação com preços inferiores aos praticados no mercado 

internacional (subsídios à exportação), sendo incrementando, a partir de então, com os 

subsídios domésticos, o teste da especificidade, a composição de uma lista exemplificativa de 

condutas ilícitas e a concepção de um sistema de consultas e resolução de controvérsias.
882

 

No entanto, o grande marco para os subsídios no comércio internacional foi o ano de 

1993, com a Rodada de Uruguai, quando houve a definição dos subsídios e do conceito de 

especificidade no ASMC. 

O ASMC, ao tratar acerca do conceito de subsídio prevê (art. 3.1) entre as diversas 

modalidades de “contribuição governamental”, exemplificativamente, incentivos fiscais 

                                                 
878

  BORGES, José Souto Maior. Sobre o crédito-prêmio à exportação. In: CARVALHO, Paulo de Barros et al. 

Crédito-prêmio de IPI – Novos estudos e pareceres. Barueri: Manole, 2005. p. 54. 
879

  TÔRRES, Heleno Taveira. O dever de ressarcimento de tributos pagos internamente em virtude de 

exportações (Crédito-prêmio de IPI). In: CARVALHO, Paulo de Barros et al. Crédito-prêmio de IPI – Novos 

estudos e pareceres. Barueri: Manole, 2005. p. 161. 
880

  WTO – World Trade Organization. Dispute Setllement n. 472 (Europpean Union) and n. 491 (Japan). 
881  

BLIACHERIENE, Ana Carla. Subsídios: efeitos, contramedidas e regulamentação – uma análise das normas 

nacionais e das normas da OMC. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Direito Tributário Internacional 

Aplicado. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 288. 
882

  THORSTENSEN, Vera; OLIVEIRA, Luciana. O sistema de solução de controvérsias da OMC – uma 

primeira leitura. São Paulo: Aduaneiras, 2014. p. 21. 
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veiculadores de diferentes técnicas exonerativas.
883

; é categórico ao considerar incentivos 

fiscais vinculados a desempenho exportador como subsídios proibidos. 

No atual cenário do comércio internacional os países têm se servido de subsídios 

tributários, supostamente mais justificáveis considerando suas soberanias, conforme Welber 

Barral: “[...] na busca por brechas nos acordos internacionais que tratam de subsídios, os 

Estados não têm hesitado em justificar benefícios tributários concedidos, por via da afirmação 

de sua soberania tributária”.
884

 Isso revela a importância da OMC na análise de questões 

tributárias.
885

 

O Anexo I do ASMC enuncia exemplificativamente os subsídios à exportação: 

 

[...] (e) Isenção, remissão ou diferimento, total ou parcial, concedido 

especificamente em função de exportações, de impostos diretos ou impostos sociais 

pagos ou pagáveis por empresas industriais ou comerciais. 

(f) A concessão, no cálculo da base sobre a qual impostos diretos são aplicados, de 

deduções especiais diretamente relacionadas com as exportações ou com o 

desempenho exportador, superiores àquelas concedidas à produção para consumo 

interno. 

(g) A isenção ou remissão de impostos indiretos sobre a produção e a distribuição de 

produtos exportados, para além daqueles aplicados sobre a produção e a distribuição 

de produto similar vendido para consumo interno. 

(h) A isenção, remissão ou diferimento de impostos indiretos sobre etapas anteriores 

de bens ou serviços utilizados no fabrico de produtos exportados, para além da 

isenção, remissão ou diferimento de impostos indiretos equivalentes sobre etapas 

anteriores de bens ou serviços utilizados no fabrico de produto similar destinado ao 

mercado interno; desde que, porém, impostos indiretos cumulativos sobre etapas 

anteriores possam ser objeto de isenção, remissão ou diferimento sobre produtos 

destinados à exportação mesmo quando tal não se aplique a produtos similares 

destinados ao consumo interno, se os impostos indiretos cumulativos sobre etapas 

anteriores são aplicados aos insumos consumidos no fabrico do produto de 

exportação (levando-se em devida conta os desperdícios). Este item será interpretado 

de acordo com as diretrizes sobre consumo de insumos no processo de produção 

contidas no Anexo II. (grifo nosso) 

 

                                                 
883

  “1.1 For the purpose of this Agreement, a subsidy shall be deemed to exist if: (a) (1) there is a financial 

contribution by a government or any public body within the territory of a Member (referred to in this 

Agreement as ‘government’), i.e. where: (i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. 

grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities (e.g. loan guarantees);(ii) 

government revenue that is otherwise due is foregone or not collected (e.g. fiscal incentives such as tax 

credits);12 (iii) a government provides goods or services other than general infrastructure, or purchases 

goods;(iv) a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or directs a private body to 

carry out one or more of the type of functions illustrated in (i) to (iii) above which would normally be vested 

in the government and the practice, in no real sense, differs from practices normally followed by governments; 

or (a) (2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of GATT 1994; And (b) a 

benefit is thereby conferred.” 
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  BARRAL, Welber; MICHELIS, Gilson Wessler. Sistema tributário e normas da OMC: lições do caso Foreign 

Sales Corporation. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). Comércio internacional e tributação. São Paulo: 

Quartir Latin, 2005. p. 29-54. p. 30. 
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 Cf. HOFBAUER, Ines; HERDIN-WINTER, Judith. The relevance of WTO Law for tax matters. Amsterdan: 

Linde, 2014. 
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A partir do transcrito tem-se que a prática de incentivos tributários, consectária da 

soberania tributária, encontra balizas no sistema multilateral do comércio na medida em que 

desonerações tributárias podem configurar subsídios.
886

 

Oportuno observar que, diferentemente da alínea “e” – que considera subsídio 

proibido a isenção, a remissão ou o diferimento concedido especificamente em função de 

exportações, de impostos diretos independentemente de qualquer comparação com a 

tributação no mercado interno –, as alíneas “g” e “h” consideram prática abusiva no comércio 

internacional não a concessão de todos e quaisquer subsídios na exportação de mercadorias, 

mas sim a concessão excessiva na medida em que ressalva a prática de isenção ou remissão de 

impostos indiretos, desde que aquém ou equivalente à carga suportada pelas mercadorias em 

seu processo produtivo.
887

 

Tal conclusão é alcançada a partir da interpretação conjunta do artigo XVI do GATT
888

 

com a footnote 1 do ASMC,
889

 que dispõem que não serão considerados subsídios às isenções 

em favor de produtos destinados à exportação, de impostos ou taxas usualmente aplicados 

sobre o produto similar quando destinado ao mercado interno, nem a remissão de tais 

impostos em valor que não exceda os totais devidos. 

Muito embora a dificuldade de classificar PIS/Cofins como tributos sobre o valor 

agregado, dúvida não há de que se tratam de tributos indiretos sobre o consumo. Ademais, 

vale notar que a própria OMC, no Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias 

(ASMC), considera como tributos indiretos aqueles incidentes sobre receitas/faturamento.
890

 

Portanto, PIS/Cofins encontram-se sujeitos ao princípio do país do destino que, por 

sua vez, está a determinar integral exoneração tributária das exportações no país de origem. 

Rodrigo Maito da Silveira, ao tratar da proibição de subsídios de caráter fiscal, 

assevera com propriedade que: 
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 Cf. VAN DE BOSCHE, Peter. The law and the policy at world trade organization. London: Cambridge, 2005. 
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UCHOA FILHO, Sergio Papini de Mendonça. A função da OMC na harmonização tributária internacional. In: 

CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e; UCHOA FILHO, Sérgio Papini de Mendonça; MONTEIRO, 

Alexandre Luiz Moraes do Rêgo (Coord). Tributação, comércio e solução de controvérsias internacionais. 

São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 279-329. p. 308. 
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 “Article XVI. The exemption of na exported product from duties or taxes borne by the like product when 

destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts in excesso of those 

which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.” 
889

 “In accordance with the provisions of Article XVI do GATT 1994 and the provisions of Annexes I through III 

of this agreement, the exemption of an exported product from duties or taxes borne by the like product when 

destined for domestic consumption, or the remission of such duties or taxes in amounts not in excess of those 

which have accrued, shall not be deemed to be a subsidy.” 
890

 “Footnote 58. The term ‘indirect taxes’ shall mean sales, excise, turnover, value added, franchise, stamp, 

transfer, inventory and equipment taxes, border taxes and all taxes other than direct taxes and import 

charges.” 
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[...] não há qualquer subsídio se, partindo do princípio de que a tributação do 

consumo deve ocorrer no destino, mas por qualquer motivo ocorra a incidência 

tributária em alguma etapa da produção, a legislação contemple a restituição, ao 

exportador que arcou com o ônus do tributo, do respectivo valor. Afinal, essa 

restituição é a consequência lógica da decisão de adotar a tributação no destino.
891

 

 

Portanto, dúvidas não há quanto à legitimidade do ressarcimento de resíduos 

tributários nas exportações,
892

 contudo, questão ainda a ser desvendada é se a suspensão com 

a posterior conversão em alíquota zero no Recap corresponde a incentivo fiscal a 

consubstanciar subsídio à exportação. 

Considerando o tratamento conferido aos subsídios à exportação pelo GATT/OMC e a 

jurisprudência de seu órgão de solução de controvérsias impende verificar, a partir da 

perspectiva do princípio do país do destino, qual a conformidade do Recap perante as regras 

do sistema multilateral do comércio. 

 

4.3.2 Subsídios à exportação na jurisprudência da OMC 

 

A OMC já empreendeu o julgamento de alguns mecanismos tributários, entendendo 

que algumas dessas medidas correspondiam a subsídios proibidos na medida em que atreladas 

à performance exportadora. Diversos são os casos julgados sobre o tratamento tributário das 

exportações, dentre os quais podemos citar os seguintes: 

O primeiro caso foi instalado por Estados Unidos da América em face da Bélgica. O 

pedido de consulta foi fundamentado na alegação da presença de subsídios proibidos 

concedidos pelo governo belga através de sua legislação de imposto sobre a renda (Belgian 

income tax law), que concedia uma isenção especial para as corporações belgas (BEF 400,000) 

para o recrutamento de diretores de departamento de exportação (export manageres). Isso foi 

considerado, por si só, como um subsídio à exportação, vedado pelo Acordo da OMC.
893

 

Em seguida, os Estados Unidos da América inaugurou, também, consulta perante a 

OMC acerca das regras de dedutibilidade do imposto de renda francês. Do mesmo modo, 

entendia aquele país que tais regras consubstanciavam subsídios proibidos na medida em que 

previam a dedução temporária de certas despesas de implantação no exterior (start-up 

                                                 
891

  SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e concorrência. São Paulo: IBDT/Quartier Latin, 2011. p. 357. 

(Série Doutrina Tributária IV). 
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measures constituting subsidies. 
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expenses of its foreign operations) por meio de uma conta de reserva de deduções fiscais (tax 

deductible reserve account).
894

 

Entre os requisitos para fruição de tal incentivo fiscal constava a exigência de que a 

sociedade empresária francesa deveria estar estabelecida em um país estrangeiro através de 

uma filial ou subsidiária parcialmente controlada pela matriz sediada na França. Essa filial ou 

subsidiária deveria receber 50% ou mais de seu faturamento da venda de produtos 

manufaturados naquele país. Exigia-se ainda que tal sociedade empresária deveria estabelecer 

uma reserva especial de 10% de suas posições recebíveis (receivable position) até o ano final 

para os riscos de crédito de meio termo em conexão com as suas exportações. Para os Estados 

Unidos, tais medidas dissimulavam subsídios à exportação, enquanto que a dedução de 

despesas para implantação constituía subsídios para a substituição de importações (import 

substitution subsidy). 

Conforme se constata, ambos os casos inaugurados pelos Estados Unidos da América 

perante a OMC diziam respeito a mecanismos domésticos da legislação de imposto de renda 

de tais países, que terminavam por representar uma desoneração nas exportações. Levando em 

conta que se tratam de instrumentos próprios da tributação sobre a renda não guardavam 

vínculo algum com o princípio do país do destino, sendo considerados como violadores do 

GATT e ASMC em função de pretensa violação ao princípio da não discriminação. 

Em todas essas discussões do comércio internacional os Estados Unidos da América 

sempre foi protagonista, no entanto, a de mais destaque a conferir importantes lições refere-se 

a quando o país estadunidense fora demandado em função do tratamento tributário conferido 

às suas sociedades empresárias com subsidiárias no exterior.
895

 Os Estados Unidos foi 

demandado pela União Europeia, com ingresso posterior da Austrália como terceira 

interessada, que tinham a legislação estadunidense veiculadora de incentivos fiscais na 

exportação (JOBS Creation Act of 2004) como subsídios proibidos. 

Para a União Europeia, a Seção 101 do JOBS Act veiculava dispositivos que conferiam 

aos exportadores norte-americanos incentivos incompatíveis com a OMC, especialmente a Lei 

de Recolocação e Exclusão de Rendimentos Extraterritoriais (FSC Replacement and 

Extraterritorial Income Exdusion Act), nos anos 2005 e 2006, relativos às exportações. 

A concessão de subsídios às exportações adquiriu um colorido especial quando do 

julgamento do painel DS 108, no qual a União Europeia insurgiu-se em face do regime 

                                                 
894

 WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Dispute Settlement (DS) n.131-1. US. United States  versus  

France- Certain income tax measures constituting subsidies. 
895

 WORLD TRADE ORGANIZATION  (WTO). Dispute Settlement (DS) n.108. EU. Europpean Union vs. 

United States - Tax treatment Foreigner Sales Corporations- FSC 



246 

 

tributário especial Foreign Sales Corporate (FSC), o que impôs aos Estados Unidos alteração 

de seu sistema tributário, dado que configurava prática de subsídios proibidos.
896

 

No julgamento do FSC o Órgão de Apelação entendeu que o tratamento tributário 

diferenciado dispensado à tributação dos lucros decorrentes de exportações de coligadas 

sediadas em outros países, quando internalizados nos EUA, representaria subsídio proibido 

(art. 3.1, ASMC), ainda que tratasse de técnica própria do princípio da universalidade – 

tributação sobre a renda em bases universais – demandando-se, assim, ajustes na base do 

sistema tributário daquele país.
897

 

Outro caso dos Estados Unidos da América, dessa vez questionado pelo Brasil, foi o 

da tributação imposta pelo estado da Flórida sobre a importação de suco de laranja. Nesse 

painel se questionava o Imposto de Equalização de Consumo do Estado da Flórida sobre os 

produtos de laranja e processados de frutas cítricas importados (Section 601.155 Florida 

Statutes). A lei estadunidense previa classificação tarifária dos produtos importados sobre uma 

alíquota ad valorem mais elevada, o que constituía violação flagrante ao princípio do 

tratamento nacional (artigo III:2) do GATT. 

Não bastasse a ofensa frontal ao princípio da não discriminação tributária, tinha-se que 

os valores arrecadados eram vinculados ao fomento da produção de frutas cítricas na Flórida. 

Tais medidas estadunidenses não mais subsistem, dado que foram condenadas perante a 

OMC
898

 na medida em que representavam óbices às exportações brasileiras de suco de laranja 

para os Estados Unidos. 

Ao longo da história da OMC o Brasil está entre os países-membros mais combativos 

em face da política comercial de outras economias,
899

 porém, nos últimos anos, suas políticas 

industrial e de comércio exterior vêm sendo questionadas, a exemplo do Recap. 

Interessante notar que de todos os precedentes antes citados o instrumento tributário 

utilizado dava-se no âmbito da tributação sobre a renda, ou mesmo sobre o comércio exterior; 

alheios, portanto, à aplicação do princípio do país do destino. 

Como antes visto, o princípio do país do destino determina desoneração completa do 

ônus tributário, ainda que por meio de ressarcimento de tributo incidente em etapa produtiva 

anterior à exportação. 
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A suspensão da incidência tributária e posterior conversão em alíquota zero, no Recap, 

ao invés do ressarcimento, não se confunde com qualquer espécie de incentivo fiscal 

protecionista ou similar em função de tratar-se de mera providência consectária da adoção do 

princípio do país do destino, tanto que ressalvado pelo Anexo I, alíneas “g” e “h”, do ASMC, 

e artigo XVI, do GATT. 

Ante a ineficiência da técnica da não cumulatividade no PIS/Cofins, contribuintes 

exportadores acumulam grande parcela de créditos na medida em que há interrupção do ciclo 

produtivo doméstico, não havendo etapas posteriores para a compensação de seus créditos e o 

ressarcimento não ser efetivo. Isso gera a nefasta distorção econômica do acúmulo de créditos. 

Nessa perspectiva, o mecanismo de suspensão e, posterior conversão em alíquota zero, 

no Recap, vem apenas a exonerar incidência, de modo que o exportador não incorra em ônus 

financeiro até o incerto ressarcimento. Tal fato não corresponde, assim, a subsídio à 

exportação, sendo mero consectário do princípio do país do destino. 

O painel instalado perante a OMC, por iniciativa da União Europeia e do Japão, 

alcançou, no entanto, conclusão diversa, entendendo tratar-se de subsídio vinculado à 

performance exportadora, logo, proibido nos termos do 3.1 do ASMC. 

Diante da decisão proferida no painel, o Brasil interpôs recurso ao Órgão de Apelação, 

argumentando que o requisito de habilitação de atividade preponderantemente exportadora de 

50% de suas receitas não corresponde a estabelecer condição vinculada à performance 

exportadora que, então, é fixado a todos os setores, estando ausente qualquer especificidade. 

Outro argumento veiculado em sede da defesa brasileira respeita a ausência de 

renúncia de receita tributária (revenue forgone), dado que, porventura ausente suspensão à 

regra padrão de incidência tributária, deveria haver o ressarcimento pelo regime não 

cumulativo, amparado, conforme visto dantes, pelos acordos GATT/OMC. 

Caso não venha a prosperar a pretensão recursal brasileira, o programa deverá ser 

revogado sob o risco de imposição de medidas compensatórias em prejuízo à posição do país 

no comércio internacional. 
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CONCLUSÕES 

 

Diante do que foi abordado ao longo dos quatro capítulos desta tese e em resposta às 

questões formuladas na introdução desta pesquisa importa arrolar as seguintes conclusões: 

A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora tem matriz 

constitucional nos princípios do país do destino e da neutralidade tributária no fluxo 

internacional de bens e serviços (arts. 150, II, 146-A e 170, IV). 

Tais dispositivos constitucionais, ao garantir a neutralidade tributária no fluxo 

internacional de bens e serviços, impõem, através de regras de imunidade tributária, a 

desoneração integral da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora mediante 

combinação do método da isenção com o método do crédito/reembolso de modo que não haja, 

assim, resíduos tributários a prejudicar a competitividade de produtos brasileiros no comércio 

internacional. 

As desonerações das exportações não consubstanciam qualquer prática de concessão 

de incentivos fiscais; trata-se, na realidade, de “desoneração estrutural”, consistente na 

eliminação do ônus fiscal sobre bens e serviços destinados ao exterior como decorrência da 

própria conformação do poder de tributar pela Constituição ao assimilar o princípio do país 

do destino. 

O Poder Judiciário, ao aplicar as regras de desoneração tributária na cadeia produtiva 

exportadora, leva em conta, predominantemente, o efeito econômico de fomento às 

exportações, menosprezando a própria conformação do poder de tributar realizada pelo 

princípio do país do destino e seus fundamentos constitucionais, resultado típico do fenômeno 

“enciclopedismo jurídico”. 

Em geral, constata-se, também, um “imperialismo econômico” ante a prevalência de 

argumentos econômicos sobre a própria relação jurídica tributária. Isso, felizmente, restou 

afastado pelo STF quando do julgamento do leading case que tratava do alcance da 

imunidade tributária das “receitas decorrentes de exportação” (art. 149, § 2º) à CSLL. 

Naquela assentada, agiu com acerto o STF ao afastar a pretensão dos exportadores na 

medida em que o princípio do país do destino determina a exoneração da incidência tributária 

sobre bens e serviços destinados ao exterior, sendo de aplicação exclusiva na tributação 

indireta, independentemente do fato de a CSLL onerar os exportadores. 

Muito embora a salutar interdisciplinaridade do Direito e da Economia, a tributação 

não pode ser compreendida preponderantemente a partir do fenômeno econômico, dado tratar-
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se, sobremodo, de um fenômeno jurídico que surge a partir de uma relação jurídica com 

sujeitos e objetos definidos. 

A relação do Direito com a Economia deve ser dotada de coerência, de modo a 

preservar-se a integridade de cada um dos sistemas, devendo evitar-se a “corrupção” do 

sistema tributário nacional pelo argumento da repercussão econômica do tributo. 

A desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva exportadora encontra 

fundamento jurídico próprio nos valores da justiça e da liberdade no comércio exterior que, 

por sua vez, materializam-se por meio dos princípios da neutralidade tributária e do país do 

destino, concretizando-se através de regras de imunidades tributárias. 

Nessa perspectiva, apesar do princípio do país de destino ter alguma vinculação com o 

valor “justiça”, não há correspondência qualquer com o princípio da capacidade contributiva, 

razão pela qual a desoneração tributária da cadeia produtiva exportadora não observa a 

capacidade econômica do contribuinte, mas exclusivamente o destino dos bens e serviços 

prestados, em busca de promover a harmonização tributária no comércio internacional. 

A harmonização tributária do fluxo internacional de bens é praticada 

independentemente da classificação e/ou da origem dos produtos, se primários ou 

industrializados, justamente em observância ao princípio da neutralidade da tributação. 

Porventura se admitisse tributação mais gravosa na exportação dos RNNR ter-se-ia quebra da 

neutralidade, justamente o que a aplicação do princípio do país do destino vem a concretizar, 

independentemente da rigidez locacional. 

Apesar das imunidades tributárias nas exportações vincularem-se ao valor liberdade, 

não se vislumbra tratarem-se de cláusulas pétreas na medida em que não encontram 

fundamento em direitos individuais, mas em direitos sociais e econômicos, com destaque para 

o desenvolvimento nacional, tendo em vista que a integração econômica é importante 

ferramenta redução das desigualdades. 

Nessa perspectiva, muito embora a imunidade das exportações não represente cláusula 

pétrea, eventual pretensão do constituinte em suprimi-las atenta contra o desenvolvimento 

nacional, uma vez que rompe com a integração econômica propiciada pela harmonização 

tributária mediante acordos do sistema multilateral do comércio, que orienta-se pelo princípio 

do país do destino, o que inevitavelmente conduziria o país a extremo isolamento econômico. 

Ao momento em que a República Federativa do Brasil internalizou os acordos 

GATT/OMC assumiu obrigações perante o sistema multilateral de comércio, comprometendo-

se, assim, a adotar seus critérios de tributação, a exemplo do princípio do país do destino, 

ainda que em sede de diretriz principiológica. Os acordos GATT/OMC em matéria de 
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concessão de subsídios à exportação têm, também, uma eficácia proibitiva quanto à adoção do 

método do crédito/reembolso, além da incidência tributária nas etapas anteriores da cadeia 

produtiva exportadora. 

Ademais da eficácia permissiva e proibitiva, o princípio do país do destino, veiculado 

nos acordos GATT/OMC, têm função de auxiliar o intérprete na aplicação das regras de 

exoneração tributária no comércio exterior. A partir do momento em que se compreende que 

as desonerações tributárias das exportações são fixadas como consectárias do princípio do 

país do destino, supera-se o equívoco de tratarem-se de meros benefícios fiscais, afastando-se, 

então, a máxima de que devem ser interpretadas restritivamente. 

A interpretação das regras de desoneração tributária nas exportações deve ser realizada 

com o auxílio de todos os métodos interpretativos, com vistas a propiciar a máxima eficácia 

ao princípio do país do destino, independentemente da categoria técnica da tributação eleita 

pelo legislador tributário ou mesmo da política econômica de determinado governo, 

considerando que se trata de uma “desoneração estrutural”. 

O Brasil, ao adotar o princípio do país do destino, o fez no exercício da soberania 

própria da República Federativa do Brasil, admitindo, assim, tal limitação, de modo 

negociado, ao firmar esses acordos no GATT/OMC, que estão a vincular todos os entes 

federativos. Isso não representa, contudo, mitigação de suas autonomias, ainda que presente 

supressão de parcela de competência tributária. 

Portanto, a exoneração do ICMS, promovida originalmente pela Lei Kandir, não 

representa violação da cláusula pétrea, na medida em que não ameaça o pacto federativo, 

dado que não há correspondência imediata e necessária entre competência tributária e 

autonomia federativa. 

A autonomia dos entes subnacionais pode ser assegurada de diferentes modos no 

federalismo fiscal brasileiro, não necessariamente através da atribuição do poder de tributar. 

Justamente com a finalidade de compensar as perdas financeiras decorrentes das desonerações 

tributárias nas exportações, foram previstos fundos constitucionais para repartição de receitas 

da União aos estados e municípios (FPEX, FEX e Fundo Lei Kandir). 

A EC n. 42/2003 ao trazer para o bojo da Constituição ampla desoneração do ICMS, 

com manutenção do crédito das operações anteriores, prevê, também, a recomposição das 

perdas da Lei Kandir nos termos de Lei Complementar. 

Ante a mora legislativa do Congresso Nacional, inaugurou-se uma série de conflitos 

verticais na Federação, que teve desfecho com o julgamento de procedência da ADO n. 25 
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perante o STF, que fixou prazo ao Congresso para suprimento da mora por meio de LC 

definidora de critérios capazes de compensar as perdas arrecadatórias dos estados. 

Muito embora sabidamente a decisão tenha efeitos meramente ex nunc, pretendem os 

estados a recomposição de suas perdas desde a edição da Lei Kandir, o que não encontrou 

acolhida no Congresso, tampouco no Governo Federal. 

Não se afigura plausível o argumento dos estados de que o Governo Federal 

empreendeu “cortesia com chapéu alheio” na medida em que eles participaram efetivamente 

do processo legislativo da Lei Kandir em prol do desenvolvimento de suas economias 

regionais. Logo, impertinente a pecha de isenção heterônoma, além do que, conforme visto, a 

desoneração de ICMS nas exportações trata-se de autêntica imunidade tributária. 

A imunidade tributária do ICMS nas exportações tem um caráter duplo: exonera a 

exportação (método da isenção) e confere direito de crédito às operações anteriores (método 

do ressarcimento/reembolso), de modo que não haja resíduos tributários das etapas anteriores 

na cadeia produtiva exportadora. 

A garantia constitucional de apuração de créditos nas etapas anteriores de aquisição de 

bens de uso e consumo na cadeia produtiva exportadora é decorrente do caráter duplo da 

imunidade e, por isso, a restrição temporal prevista no art. 33, I, da Lei Kandir, não encontra 

aplicação. Igualmente, não se aplica a regra do 1/48 avos para apuração de créditos advindos 

da aquisição para o ativo imobilizado. 

Nessa perspectiva, leis estaduais que venham a estabelecer regras diferentes dessas 

não consubstanciam incentivos fiscais, portanto, prescindem de autorizo do Confaz, sendo, 

inclusive, dever dos estados empreenderem célere ressarcimento de seus exportadores, o que, 

infelizmente, não ocorre, formando-se vasto acúmulo de créditos ICMS exportação. 

Os exportadores que não conseguem promover a compensação de seus créditos, ou 

que não estejam dispostos a judicializar a questão, terminam por transferir seus créditos 

acumulados a terceiros, o que indevidamente foi submetido à incidência de PIS/Cofins 

durante anos, até seu afastamento em repercussão geral pelo STF, uma vez que não 

corresponde à receita nova, mas mera recuperação de custos incorridos nas etapas anteriores. 

As desonerações tributárias das exportações são, também, matéria controversa quando 

se trata de serviços, não só aqueles sujeitos ao ICMS, mas, sobretudo, ao ISS, a principiar 

pelo próprio tratamento constitucional. 

A desoneração do ISS na prestação de serviços ao exterior não se trata de isenção, 

muito menos de “isenção heterônoma”, na medida em que os municípios sequer dispõem de 

poder de tributar tais prestações de serviços. Trata-se de autêntica imunidade na medida em 
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que vigora regra negativa de competência tributária consectária, também, do princípio do país 

do destino. 

Em uma leitura combinada do dispositivo constitucional do art. 156, § 3º, II, com o 

disposto no art. 2º, I, parágrafo único da LC n. 116/2003, se identifica que, no plano 

internacional, o Brasil adotou como elemento de conexão, com base no princípio do país do 

destino, o País onde se situa o beneficiário ou seu domicílio. 

O princípio do país do destino é importante vetor interpretativo do conceito de 

“resultado” a fim de determinar o país onde se considera prestado/usufruído o serviço. A partir 

disso, dúvidas não há que, de acordo com o critério de conexão da territorialidade, o poder de 

tributar é do país onde os serviços são utilizados, independentemente da sede do prestador ou 

de onde concluída determinada etapa da prestação dos serviços ou da fonte de pagamento. 

As controvérsias na desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva 

exportadora não se limitam aos impostos sob a competência dos estados e municípios, sendo, 

na realidade, o maior número de contendas no âmbito federal (IPI e PIS/Cofins). 

O princípio do país do destino estabelece, igualmente, imunidade tributária ao IPI, 

manifestando-se, ademais, um caráter duplo ante a aplicação do método da isenção, aliado ao 

método do crédito/reembolso do tributo incidente em etapas anteriores. 

A partir da garantia constitucional ao direito de apuração de crédito nas etapas 

anteriores, o dispositivo do art. 1º, inciso II, da Lei n. 8.402/1992, teve a pretensão isolada de 

explicitar tal consectário da imunidade constitucional. 

Apesar de neutralizada a incidência tributária do IPI na cadeia produtiva exportadora 

por meio da garantia de creditamento de IPI pago nas etapas anteriores, o mecanismo não é 

suficiente para assegurar a desoneração completa de toda a tributação federal. Por isso, 

décadas atrás foi concebido o crédito presumido de IPI, para compensar “resíduos tributários” 

de PIS/Cofins na cadeia produtiva exportadora. 

Não bastasse a insuficiência do percentual fixado a título de crédito presumido de IPI 

para fins de ressarcimento de resíduos tributários PIS/Cofins, tem-se que a RFB impõe toda 

sorte de óbices na apuração de tais créditos: frete, energia elétrica, inclusão produtos não 

industrializados etc. 

A compreensão do princípio do país do destino é fundamental para melhor apreciação 

dessas demandas, na medida em que mitigar o crédito dos exportadores representa admitir que 

permaneçam resíduos tributários que reduzem a competitividade do país no comércio 

internacional. 
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Além de todos os óbices impostos ao exportador na apuração do crédito presumido de 

IPI tem-se que a própria RFB sujeita-o à incidência de PIS/Cofins, o que equivocado
 
na 

medida em que não há equivalência absoluta entre os conceitos de receita para a contabilidade 

e para o Direito Tributário. O leading case que afastou a incidência de PIS/Cofins sobre a 

transferência de créditos acumulados de ICMS exportação constitui importante precedente 

para afastar incidência sobre crédito presumido de IPI. 

O constituinte derivado, ao editar a EC n. 33/2001, que estabelece a imunidade das 

“receitas decorrentes da exportação”, não imaginava o imbróglio que se estabeleceria ante o 

fato de já haver isenção de PIS/Cofins na prestação de serviços ao exterior quando ocorrido 

“ingresso de divisas”. 

Tratam-se de hipóteses exonerativas diversas, fixadas em instrumentos diversos, que, por 

sua vez, possuem âmbitos de aplicação distintos diante dos diferentes elementos por si fixados. 

Portanto, não há que confundir-se a isenção de PIS/Cofins na prestação de serviços a não 

residente com a imunidade das receitas decorrentes da exportação de serviços (art. 149, § 2º). 

A aplicação da imunidade tributária na prestação de serviços ao exterior dar-se-á 

quando efetivamente ocorrida exportação de serviços consistente naquela prestação, cuja 

execução e/ou resultado se realiza no exterior. Em decorrência do princípio do país do destino 

não deve haver qualquer imposição tributária no território nacional, independentemente se o 

pagamento se realiza em moeda estrangeira ou em moeda nacional. 

A finalidade primeira da imunidade do PIS/Cofins, ao exonerar as receitas decorrentes 

das exportações, não é promover o “ingresso de divisas”, mas propiciar iguais condições de 

competitividade das mercadorias produzidas no território nacional no comércio internacional. 

No atual cenário de integração da economia mundial e na busca constante de redução 

de custos pelos agentes econômicos que simultaneamente atuam em diferentes continentes, as 

operações back to back credits tornam-se cada dia mais usuais, o que longe está de representar 

exportação a contemplá-las com exoneração tributária. 

Nas operações back to back credits é inegável que há “ingresso de divisas” a propiciar 

equilíbrio da balança comercial, porém, daí a pretender a extensão da regra de imunidade das 

exportações como se houvesse “saída ficta” do território nacional é desvirtuar o princípio do 

país do destino na medida em que não caracterizada a exportação. 

Admitir que o back to back credits seja mera prestação de serviço de intermediação 

seria considerar que nela não há transferência de mercadoria do vendedor para o intermediário 

que, por sua vez, não realizaria venda alguma, fato improcedente. Vale notar, a partir da 

própria ilustração gráfica da operação back to back, que há uma primeira operação de compra 
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e venda com tradição, ainda que ficta, mediante pagamento de preço, portanto, de mero 

serviço de intermediação não se trata, e sim de efetiva operação de compra e revenda no 

comércio internacional. 

O back to back, portanto, é modalidade de negócio jurídico típica no comércio 

internacional, com natureza eminentemente mercantil, que não se confunde com prestação de 

serviço de intermediação, nem mesmo com operação de natureza cambial. 

A aplicação do princípio do país do destino ao IO/Câmbio desestrutura as bases 

econômicas enunciadas sistematicamente pela CRFB/1988, que permite um discernimento 

com alguma precisão de renda, consumo e movimentação financeira, conforme 

reiteradamente reconhecido pelo STF. 

Considerando que IO/Câmbio não se vincula à exportação, vez que a exação não 

incide sobre o resultado imediato da operação, mas sobre operação financeira posteriormente 

realizada, não há substrato fático-jurídico para pretender aplicação do princípio do país do 

destino, como visto antes de aplicação exclusiva na tributação sobre o consumo e/ou valor 

agregado. 

Em razão de remanescerem resíduos tributários na cadeia produtiva exportadora, o 

Governo Federal editou, ao longo de diferentes planos de desenvolvimento, alguns regimes 

especiais, a exemplo do crédito-prêmio de IPI, Reintegra e Recap, sujeitos a questionamentos 

ante o princípio da neutralidade fiscal na ordem interna e internacional. 

O crédito-prêmio de IPI não se tratava de um incentivo fiscal setorial, na medida em 

que sequer de incentivo se tratava, muito menos setorial. Ainda que considerado como 

incentivo, tem-se que não pode ser entendido como setorial, vez que contempla todos os 

setores. No entanto, não foi essa a visão de nossos Tribunais Superiores, que terminaram por 

sepultar tal regime especial. 

Sucedâneo do crédito-prêmio de IPI, o Reintegra veio anos depois a minorar os 

resíduos tributários na cadeia produtiva exportadora, no entanto, não isento de toda sorte de 

questionamentos e pretensões equivocadas pela própria RFB, a exemplo de sua sujeição ao 

PIS/Cofins. 

Os valores auferidos pelos exportadores no Reintegra não devem fazer parte da base 

de cálculo do PIS/Cofins, pois não configuram receita/faturamento; tem-se que há autêntica 

limitação ao poder de tributar (art. 149, § 1º) na medida em que tais valores são decorrentes 

de operações de exportação. 

A discussão quanto à natureza jurídica da desoneração tributária do Reintegra, que, 

inicialmente, parece exclusivamente acadêmica, tem repercussões não só no âmbito da 
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tributação sobre a renda e receita, mas, também, na própria fruição pelos exportadores ante as 

sucessivas reduções promovidas pelo Governo Federal, que devem necessariamente observar 

regras de segurança jurídica ante a “base de confiança” estabelecida. 

Antes mesmo da edição do Reintegra, o Governo Federal já havia editado o Recap, 

que, ao veicular a suspensão da incidência de PIS/Cofins na aquisição de bens de capitais por 

pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras, com posterior conversão em alíquota 

zero, vem sendo acoimado de subsídio à exportação, portanto, proibido diante das regras do 

sistema multilateral do comércio (GATT e ASMC). 

Como antes visto, o princípio do país do destino determina desoneração completa do 

ônus tributário; ainda que por meio de ressarcimento de tributo incidente em etapa produtiva 

anterior a exportação. O Recap, ao invés do ressarcimento, prevê a suspensão da incidência 

tributária e posterior conversão em alíquota zero, o que não se confunde com qualquer espécie 

de incentivo fiscal protecionista ou similar em função de tratar-se de mera providência 

consectária da adoção do princípio do país do destino, tanto que ressalvado pelo Anexo I, 

alíneas “g” e “h”, do ASMC, e artigo XVI, do GATT. 

A exata compreensão da desoneração da tributação indireta na cadeia produtiva 

exportadora, a partir da perspectiva do princípio do país do destino, em muito elucida a 

compatibilidade de tais exonerações com a neutralidade tributária no fluxo internacional de 

bens e serviços, que longe está de representar qualquer benesse fiscal na ordem interna ou 

internacional, que em muito favorece a integração econômica mundial em prol do 

desenvolvimento. 
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6.339, de 03 de janeiro de 2008. Altera as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, 

Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6339.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 

6.391, de 12 de março de 2008. Altera o Decreto n
o
 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que 

regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos 

ou Valores Mobiliários - IOF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2008/Decreto/D6391.htm. 

 

BRASIL, Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 

7.541, de 2 de agosto de 2011. Altera o anexo V ao Decreto n. 6.890, de 29 de junho de 2009, 

que altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7541.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 

8.415, de 27 de fevereiro de 2015. Regulamenta a aplicação do Regime Especial de 

Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - Reintegra. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/D8415.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-

lei n. 491, de 5 de março de 1969. Estímulos fiscais à exportação de manufaturados. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0491.htm. 
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BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto-

lei n. 1.658, de 24 de janeiro de 1979. Extingue o estímulo fiscal de que trata o artigo 1º do 

Decreto-lei n. 491, de 5 de março de 1969. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del1658.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Emenda 

Constitucional n. 3, de 17 de março de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 156, 160, 

167 da Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc03.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Emenda 

Constitucional n. 18, de 1º de dezembro de 1965. Reforma do Sistema Tributário. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc18-

65.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 313, 

de 30 de julho de 1948. Autoriza o Poder Executivo a aplicar, provisòriamente, o Acôrdo 

Geral sôbre Tarifas Aduaneiras e Comércio; reajusta a Tarifa das Alfândegas, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/1930-

1949/L313.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 

7.827, de 16 de outubro de 2012. Regulamenta os procedimentos de condicionamento e 

restabelecimento das transferências de recursos provenientes das receitas de que tratam o 

inciso II do caput do art. 158, as alíneas “a” e “b” do inciso I e o inciso II do caput do art. 

159 da Constituição, dispõe sobre os procedimentos de suspensão e restabelecimento das 

transferências voluntárias da União, nos casos de descumprimento da aplicação dos recursos 

em ações e serviços públicos de saúde de que trata a Lei Complementar nº 141, de 13 de 

janeiro de 2012, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7827.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

8.016, de 8 de abril de 1990. Dispõe sobre a entrega das quotas de participação dos Estados e 

do Distrito Federal na arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados de que trata o 

inciso II do art. 159 da Constituição Federal. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1989_1994/L8016.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

8.402, de 23 de fevereiro de 1992. Restabelece os incentivos fiscais que menciona e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8402.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

9.069, de 29 de junho de 1995. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, 

estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das 

obrigações para o REAL, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9069.htm 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

9.363, de 16 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do 
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Imposto sobre Produtos Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/PASEP e 

COFINS nos casos que especifica, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9363.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de 

inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo 

Tribunal Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

10.637, de 30 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a não-cumulatividade na cobrança da 

contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do 

Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica; sobre o pagamento e o parcelamento de 

débitos tributários federais, a compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de 

inscrição de pessoas jurídicas, a legislação aduaneira, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10637.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

10.865, de 30 de abril de 2004. Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração 

Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a importação de bens e serviços e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-

2006/2004/lei/l10.865.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

11.196, de 21 de novembro de 2005. Institui o Regime Especial de Tributação para a 

Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - REPES, o Regime 

Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - RECAP e o 

Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; 

altera o Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto no 70.235, de 6 de março 

de 1972, o Decreto-Lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos 4.502, de 30 de 

novembro de 1964, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro de 1991, 8.387, de 

30 de dezembro de 1991, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 9.249, de 26 de 

dezembro de 1995, 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de outubro de 1996, 

9.317, de 5 de dezembro de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 9.718, de 27 de 

novembro de 1998, 10.336, de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26 de abril de 2002, 

10.485, de 3 de julho de 2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro 

de 2003, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de 

julho de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 11.051, 

de 29 de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro de 

2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 

2001; revoga a Lei no 8.661, de 2 de junho de 1993, e dispositivos das Leis nos 8.668, de 25 

de junho de 1993, 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 

10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.931, de 2 de agosto de 
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2004, e da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11196.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

11.638, de 28 de dezembro de 2007. Altera e revoga dispositivos da Lei n
o
 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, e da Lei n
o
 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e estende às sociedades de 

grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11638.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

11.945, de 4 de junho de 2009. Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11945.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei n. 

13.166, de 1º de outubro de 2015. Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, relativo ao exercício de 2014, com o 

objetivo de fomentar as exportações do País. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/L13166.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 

Complementar n. 61, de 26 de dezembro de 1989. Estabelece normas para a participação dos 

Estados e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos 

Industrializados IPI, relativamente às exportações. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp61.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 

Complementar n. 87, de 13 de setembro de 1996. Dispõe sobre o imposto dos Estados e do 

Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras 

providências (LEI KANDIR). Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp87.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 

Complementar n. 116, de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida 

Provisória n. 540, de 2 de agosto de 2011. Institui o Regime Especial de Reintegração de 

Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA; dispõe sobre a redução 

do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI à indústria automotiva; altera a incidência 

das contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/mpv/540.htm. 
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BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida 

Provisória n. 629, de 18 de dezembro de 2013. Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro 

pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2013, com o 

objetivo de fomentar as exportações do País. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv629.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Medida Provisória (MPV) n. 948, de 23 de março de 

1995. Dispõe sobre a instituição de crédito presumido do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, para ressarcimento do valor do PIS/Pasep e Cofins nos casos que especifica, 

e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/1990-

1995/948.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida 

Provisória n. 1.235, de 14 de dezembro de 1995. Reduz o imposto de importação em para os 

produtos que especifica e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/1990-1995/1235.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Medida 

Provisória n. 2158-35, de 24 de agosto de 2001. Altera a legislação das Contribuições para a 

Seguridade Social - COFINS, para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2158-35.htm. 

 

BRASIL. Presidência da República. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto n. 1.386, de 6 

de fevereiro de 1995. Cria a Câmara de Comércio Exterior, do Conselho do Governo, e dá 

outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1386.htm. 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Crédito-prêmio IPI: bibliografia, legislação e 

jurisprudência temática. Brasília: STF, 2009. 

 

ESTADO DO PARÁ. Lei n. 6.307, de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre o tratamento 

tributário dispensado às operações que especifica e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=146928 

 

GOIÁS. Secretaria de Estado da Casa Civil. Decreto n. 8.548, de 29 de janeiro de 2016. 

Altera o Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do 

Estado de Goiás – RCTE. Disponível em: 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=13975. 

 

MATO GROSSO DO SUL. Decreto n. 11.803, de 23 de fevereiro de 2005. Dispõe sobre o 

Regime Especial de Controle e Fiscalização relativo às operações de exportações e de saída 

para o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá 

outras providências. Disponível em: 
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Para pesquisa de jurisprudência: portal da Organização Mundial do Comércio (www.wto.org) 

e portais dos Tribunais, predominantemente o STF (www.stf.jus.br), mas também o STJ 

(www.stj.jus.br), TRF1 (www.trf1.jus.br), TJSP (www.tjsp.jus.br), TJRS (www.tjrs.jus.br), 

TJPR (www.tjpr.jus.br), TJSC (www.tjsc.jus.br), CARF (www.carf.fazenda.gov.br) e TIT/SP 

(www.portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/tit) 
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