
Um impasse jurídico está impe-
dindo o fim definitivo da guerra
fiscal, que inclui dentro dela a
guerra dos portos —como é cha-
mada a competição entre Esta-
dos para atrair volumemaior de
importações mediante incenti-
vos tributários para acelerar a
movimentação de seus termi-
nais. O problema começou há
trêsmeses, comadecisão domi-
nistroGilmarMendes, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), de
editar uma proposta de súmula
vinculante (a PSV nº 69) — tex-
to que propõe considerar in-
constitucional qualquer isen-
ção, incentivo, redução de alí-
quota ou de base de cálculo ou
benefício fiscal relativo ao Im-
posto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS), con-
cedido pelos Estados sem pré-
via aprovação doConfaz (Conse-
lho de Política Fazendária).
Na teoria, o texto pode am-

pliar o poder de ação do Confaz
e evitar distorções como as iden-
tificadas na conhecida guerra
dos portos,mas ele tambémdei-
xa brechas que aumentam a in-
segurança jurídica para empre-
sas que investiram no país nos
últimos anos. A principal e mais
relevante delas é a validade da
medida. “A súmula não deixa
claro se a inconstitucionalidade
dos incentivos será retroativa
ou não”, destaca a advogada Re-
nata Sucupira, do Velloza & Gi-
rotto Advogados. “O que as em-
presas pedem é que além de a
medida não ser retroativa, que
ela tenha um período de transi-
ção que permita adaptação, tan-
to do setor produtivo, quanto
dos estados emunicípios que an-
tes recebiam esses tributos.”
“Caso o STFmodule a súmula

como retroativa, os Estados te-
rão que cobrar seus contribuin-
tes dos tributos que não foram
arrecadados no período de vi-
gência do benefício fiscal”, diz
Igor Souza, sócio do Souza &
Schneider Advogados. Ele lem-
bra ainda que há o risco de tan-
to empresas, quanto governado-
res, sofrerem ações criminais
na Justiça Federal. “A renúncia
de receita é considerada crime

pela Lei deResponsabilidade Fis-
cal (LRF)”, conclui, lembrando
da urgência para que se vote o
quanto antes o texto — que, de
acordo com o próprio STF, já re-
cebeu “dezenas de manifesta-
ções após a publicação do edi-
tal” no dia 24 de abril deste ano.
De acordo com o Supremo, a

demora na aprovação do texto
se deve ao fato de o ministro
Ayres Brito ter postergado a
análise do processo por tempo
indeterminado. “O processo se-
gue em tramitação, para que se-
ja levado ao Plenário do STF,
que decidirá pela aprovação ou
não da proposta de súmula.
Ainda não há data prevista pa-
ra esse julgamento”, informou
o STF, por e-mail, ao BRASILECO-
NÔMICO. Mas, na prática, o pra-
zo é o final de julho, já que, a
partir do dia 1º de agosto, a Su-
premaCorte estará dedicada ex-
clusivamente ao julgamento do
processo do mensalão.

Guerra dos portos

Além da medida que torna in-
constitucional a concessão de
benefícios fiscais sem aprova-
ção do Confaz, uma outra de-
pendência do STF atrasa a ques-
tão fiscal brasileira: o julgamen-
to das ações regulatórias movi-
das contra o Senado para regula-
mentar trechos da Resolução
13/2012 — mais conhecida co-
mo Resolução 72, que trata da
chamada Guerra dos Portos.
Editada pela Senado em 25 de
abril deste ano para passar a vi-
gorar a partir de janeiro de
2013, a resolução reduz e unifi-
ca a alíquota do ICMS cobrada
pelos Estados em 4%.
Defendida pelo governo fede-

ral e por boa parte da indústria
nacional, a resolução virou alvo
de ações na Justiça que pedem
modificações no texto e maior
clareza em alguns dos artigos
editados pelo Senado Federal.

(veja quadro abaixo), como on-
de será cobrado o imposto — no
estado de origem ou destino. As
ações— que questionam a cons-
titucionalidade de alguns itens
da medida — são movidas con-
tra o próprio Senado Federal e
serão julgadas pelo Supremo —
mas ainda não há prazo. ■

Três itens dispostos na Resolu-
ção 13/2012 — mais conhecida
como Resolução 72, que trata da
chamada Guerra dos Portos —
foram alvos de ações na Justiça
Federal. As teses abordam a fal-
ta de clareza de trechos dos arti-
gos e ausência de critérios para
definir indícios de conteúdo im-
portado nos produtos.
Uma das ações cita o primei-

ro e único artigo da resolução,
que define em 4% a alíquota in-
terestadual do Imposto sobre
Operações Relativas à Circula-
ção deMercadorias (ICMS) inci-
dente sobre produtos importa-
dos. O trecho não define se a co-
brança será sobre a primeira saí-
da do produto ou sobre todas.
No primeiro parágrafo, o qual

define em 40% o máximo de

conteúdo importado para que o
produto nacional industrializa-
do seja considerado estrangeiro
não estabelece critérios sobre o
cálculo do percentual. O corre-
to, indicam advogados, seria de-
finir se o cálculo seria feito so-
bre o custo final do produto ou
por volume.
O último item alvo de ações é

o parágrafo quarto, referente
aos bens emercadorias importa-
dos que não tenham similar na-
cional. Os artigos precisam ain-
da ser definidos pelo Conselho
de ministros da Câmara de Co-
mércio Exterior (Camex) para
que a resolução tenha efeito prá-
tico sobre esta categoria.
A resolução, neste caso, não

estabelece critérios para a edi-
ção da lista, deixando a Camex
e empresários sembase de com-
paração. Há dúvidas sobre
quem fornecerá uma lista pré-
via para avaliação. ■ E.C. e G.M.
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ENTRAVES

Fonte: Senado FederalF t S d F d l

ARTIGO 3

Bens importados sem similar nacional

O QUE FALTA

Definir critério para a análise 
desses produtos

ARTIGO 1

Fixa  em 4% o ICMS, nas operações 
interestaduais com bens  importados

O QUE FALTA

Definir se o tributo incide sobre todas as 
saídas ou apenas sobre a primeira 

ARTIGO 3

ARTIGO 2

Importações submetidas a processo de 
transformação e conteúdo Importado 
superior a 40%

O QUE FALTA

Definir o que é produto beneficiado
e qual será o critério para se chegar
ao percentual de 40%

Alíquota igual para todosos estados favorece PortodeSantos,mais próximodomercado consumidor
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