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ICMS
DIESEL: 14% de ICMS (estadual) e 9% de PIS/Pasep e Cofins (federal)
GASOLINA: ICMS, Cide, PIS/Pasep e Cofins representam 42%
Reajustes ocorrem de acordo com a política do Preço de Paridade
Internacional (PPI), estabelecida pela Petrobras em 2016
Variação conforme valor do barril no mercado internacional
(em dólares) e cálculo conforme riscos da atividade
Relatório Goldman Sachs: governo insinuar mudança na
periodicidade dos reajustes derruba ações da Petrobrás
Preços defasados em comparação com o mercado
internacional: expectativa de reajuste acalma o mercado
,

A GREVE DOS CAMINHONEIROS E A
QUESTÃO TRIBUTÁRIA
GOVERNO TEMER || Eduardo Guardia (Min. Fazenda) e
Rodrigo Maia (Presid. Câmara): acordo para zerar a CIDE
Em troca: congresso aprovaria
reoneração da folha de pagamentos
Alíquota ad rem de R$ 0,10/litro gasolina e
R$ 0,05/litro de diesel
Impacto real da CIDE sobre preços
2% do preço da gasolina
1,5% do preço do diesel

DESDE 2017
Preço do combustível comercializado nas refinarias
acumula alta de 55,47% (gasolina) e 56,88% (diesel)
Inflação acumulada do período: 2,68%
JULHO
Nova política de preços: alterações quase diárias na
cotação (mercado + câmbio) | Commodities globais

Preço do petróleo atinge maior nível
desde 2014: maior procura e tensões no
Oriente Médio e câmbio apreciado

https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/verdades-sobre-o-preco-do-diesel-que-voceprecisa-saber.htm

Variação do preço do diesel nas refinarias foi menor do que a inflação em 2020
Pressão sobre presidência da Petrobrás, de indicação de Paulo Guedes (Ministro da Economia),
aumenta nas últimas semanas de 2020 e nas primeiras semanas de 2021 com a alta dos preços

Governo
Federal

Governo
Estadual

Alta de 27,72% em Jan/Fev 2021
Ameaça de nova greve dos caminhoneiros com pouca margem de manobra do governo

18/01/2021
Governo reduz de 16% para zero imposto de importação de pneus
(antidumping contra China)
22/01/2021
Governo inclui os caminhoneiros no grupo prioritário para
vacinação contra Covid-19
27/01/2021
GOVERNO ANUNCIA
Novos subsídios aos combustíveis fósseis
Revisão da norma de pesagem
para que onere menos o caminhoneiro
Eliminação de atravessadores
Facilitação do recebimento do vale-pedágio
Substituição de vários documentos por um único, eletrônico, que permitirá
transações por PIX

PETROBRÁS indica novos reajustes
e Governo Federal convoca reunião

MANHÃ DE 18 DE FEVEREIRO
PETROBRÁS anuncia 4º reajuste do ano de 2021
14,7% no diesel e 10% na gasolina

Petrobrás aumenta preços da gasolina
e do diesel amanhã

NOITE DE 18 DE FEVEREIRO

Em live, informa que a partir de 1º de março PIS e Cofins sobre combustíveis
serão zerados por 2 meses (não detalha qual será a compensação fiscal)
Estudos para evitar volatilidade de preços do combustível
Indica intervenção no comando da Petrobrás
Governo envia projeto ao Congresso para que o CONFAZ passe a decidir qual o valor do ICMS para cada tipo de
combustível e um valor máximo para os combustíveis em cada Estado (o que extrapola a competência do órgão)

TARDE DE 19 DE FEVEREIRO

NOITE DE 19 DE FEVEREIRO

GREVE DOS CAMINHONEIROS E A QUESTÃO TRIBUTÁRIA

03.01.2019 ● Roberto Castello Branco em sua posse como Presidente da Petrobrás prometeu um “sonoro não à política de
subsídios”, liberdade de preços, e fez críticas a qualquer interferência do Governo para beneficiar os consumidores
Contraponto ao Governo Temer (política de subsídios ao óleo diesel e tabela de frete)
Bento Albuquerque (Min. de Minas e Energia) garantiu não interferência do governo nos preços

Expectativa de queda de preços à medida que concorrentes construíssem ou comprassem ativos de refino da estatal
Estudo da construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) em parceria com chineses CNPC

2019. R$ 99,39 bilhões em subsídios para setor de petróleo, carvão mineral e gás natural no
país (valor 16% maior do que em 2018) | R$ 52,7 bilhões em PIS/Cofins e CIDE
Valor equivalente a 3 anos de bolsa família e quase 29 vezes o orçamento do Min. do Meio
Ambiente (Fonte: REUTERS) | Alguns cuidados com estas comparações, ainda que elucidativas

TRIBUTO E PREÇO
Setor energético e consumo

Anuncia reajuste tarifário de 13%
para 2021

TRIBUTO E PREÇO
Setor energético e consumo
Proposta de destinação de R$ 20 bilhões para a CDE
(Conta de Desenvolvimento Energético), fundo setorial
criado em 2012 e financiado por consumidores para criar
políticas públicas (como redução de tarifas)

Em março de 2017 o STF determinou devolução de R$ 50 bilhões de
PIS e Cofins cobrados a maior dos consumidores sobre contas de luz

Proposta ANEEL de queda de 5% ao ano
da conta em 5 anos para devolução
Governo pressiona por acelerar
devolução com o reforço da CDE

Funções alocativo-estabilizadora
Tributação do setor energético: óleo e gás
Visão voltada ao excise tax: os “vilões” pelo aquecimento global merecem ser castigados?
Cadeia do petróleo vai além de gasolina e diesel
Exploração e produção (E&P) do petróleo obtidos por
Pesquisa e desenvolvimento (P&D): altíssimos investimentos a longo prazo
Geração de tributos e royalties e salários cerca de 30 a 40% acima da média da indústria

REGIMES DE CONCESSÃO E PARTILHA
“O contrato de partilha é algo que não tem sentido econômico, não traz nenhum estímulo à eficiência, taxa
demasiadamente os produtores de petróleo. Um negócio complicado. O mundo dos negócios não gosta de
coisas complicadas, querem coisas claras, transparentes, simples” ● Roberto Castello Branco (12/2020)

PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS (compensações financeiras)
Royalties e Participação Especial

Lei nº 9.478 (Lei do Petróleo)
Princípios e objetivos da política energética nacional

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

CADEIA DE PRODUÇÃO: bloco, campo, reservatório, poço e reserva
Gás associado e não associado
Segmentos de upstream, midstream e downstream

Grande parte dos investimentos em pesquisa sobre transição energética em busca de uma nova
matriz limpa e sustentável é feito pelas empresas do setor (mudança de cultura empresarial)
Statoil => Equinor
Baker Hughes Oilfield Services => Baker Hughes Energy Technology Co.

Gás natural = combustível fóssil que menos emite carbono
Fontes renováveis (solar/eólica)
Potencial de riqueza do petróleo ao Brasil com a exploração do pré-sal
Alto impacto sobre desenvolvimento nacional e sobre a
dependência do Estado dos tributos (receitas derivadas)
Complexidade tecnológica do setor: exigência de
manufatura em hubs de supply chain globais

Barreiras tecnológicas que demandam altos
investimentos: geofísica, engenharia, TICs

REPETRO
Dependência do comércio internacional, com alta
regulamentação. Brasil: país em desenvolvimento
com alta tributação das importações
Contexto do Repetro (2001), atual Repetro-Sped

Regime especial para importação e exportação de bens e
serviços destinados à pesquisa e lavra de petróleo e gás
[Lei nº 9.430/2006, Decreto n° 3.541/02 e IN RFB nº 1.415/2017 e nº 1.743/2017]

Maior renúncia aduaneira voltada à produção de combustíveis fósseis
Suspensão de II, IPI, PIS e Cofins-Importação
Redução por convênio de ICMS
Reforma tributária: impacto sobre setor
Estados produtores (ES e RJ): falta de consenso sobre importância do Repetro

Regimes Aduaneiros | REPETRO
Admissão Temporária, Drawback, Entreposto Aduaneiro, Depósito Alfandegado Certificado
REPETRO–SPED | IN RFB nº 1.781/2017
Novo Repetro Industrialização

Convênios ICMS nº 130/2007 (subsidiário) e nº 03/2018 (opcional) – efeitos até 31/12/2040
Isenção e redução de base de cálculo do ICMS em operações
com bens e mercadorias destinadas às atividades de E&P
Bens permanentes, temporários, operações da indústria local, isenção ICMS na migração ao Repetro-SPED

Produção de petróleo e gás | QUESTÕES SENSÍVEIS
MÉTODOS CONTÁBEIS
Custo total (full cost)
Esforços bem-sucedidos (successfull efforts) – mais usual
PROVISÃO PARA ABANDONO
COST-SHARING AGREEMENTS
Modelos de contratos para exploração e produção de Petróleo e Gás
Joint operating agreement, operações em Consórcio e cost-sharing agreement
AFRETAMENTO E TRIBUTAÇÃO
Contratos de afretamento de embarcações e plataformas (Split Contratual)

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Afretamentos/aluguéis, nacionalização de embarcações/equipamentos,
importação de LNG, exportação de petróleo/derivados, e serviços intercompany

Contratos de afretamento

Contratos de afretamento

Contrato com empresa estrangeira pelo afretamento das plataformas, embarcações, sondas
Contrato com a coligada nacional para exploração (serviço)
IRRF, CIDE-Remessa, PIS e Cofins-Importação
Considerando o valor global da operação (afretamento + serviços):
maior parte destinada ao afretamento (desonerado) com empresa estrangeira

Contratos de afretamento

ARTIFICIALIDADE DA BIPARTIÇÃO | Provas
Trata-se de uma única operação artificiosamente bipartida, pois:
Afretadora é cossegurada da prestadora de serviços
Rescisão do serviço implica rescisão do afretamento
Análise de datas: contratos assinados no mesmo dia
Solidariedade entre a contratada (afretadora) e a interveniente (prestadora de serviços)
Contrato de afretamento prevendo obrigações relativas à prestação de serviços
Controle exclusivo da afretadora sobre operação, movimentação e administração da unidade
Art. 106 da Lei nº 13.043/2014 se refere a IRRF, não alterando PIS e Cofins-Importação
Argumentos endossados pelos Acórdãos CARF nº 3402-005.853 e nº 2202-003.063
Manipulação dos valores contratuais e requalificação do contrato de afretamento de embarcações para a
prestação de serviços técnicos (não aplicação da alíquota zero de IRRF sobre as remessas pagas ao exterior)

Contratos de afretamento

Afretamento não é contrato ou meio instrumental para a prestação de serviços relacionados à exploração, mas
parte de uma “empreitada global de exploração e de produção de petróleo”
Se houve o afretamento (causa material), então não há artificialidade
Demonstração da proporção
Distribuição o ônus porobatório ao Fisco: necessidade da acusação fiscal demonstrar a artificialidade da
distribuição do preço entre os contratos (quanto deveria ser serviço e quanto deveria ser afretamento)

Casos sobre afretamento de embarcações saem do
Carf e chegam ao judiciário | 11/02/2020

Limites das reestruturações | CASO SUZANO PETROQUÍMICA

Holding

Holding

03/08/2007. Signing: Acionistas
PF da Suzano assinam contrato
de compra e venda do controle
da empresa com a Petrobrás

Limites das reestruturações | CASO SUZANO PETROQUÍMICA

Holding

Holding
NewCo 1

Exigência da Petrobrás para
fechar o negócio (closing):
Suzano deveria passar por
reorganização societária
antes de transferir as ações

NewCo 2

2 holdings novas entre a Suzano e
as PFs não advindas de cisão das
Holdings previamente existentes

Limites das reestruturações | CASO SUZANO PETROQUÍMICA
20/08/2007. Abertura da NewCo
1 (“Dapean”) e da NewCo 2
(“Pramoa”) com capital social
de R$ 1.000,00 cada uma delas

Holding
Capital
1.000

Capital
1.000

Holding
NewCo 1

NewCo 2
R$ 881.821.086,24
100% ações

20/09/2007. Holdings já
existentes cancelam quotas
dos sócios e transferem ações
da Suzano às PFs mediante
redução do capital social

Entrega de 76% das
ações da Suzano às PFs

Limites das reestruturações | CASO SUZANO PETROQUÍMICA

27/11/2007. NewCo 1 (“Dapean”): aumento do
capital social para R$ 881 milhões, subscritas e
integralizadas com ações da Suzano (valor de
R$ 5,08 por ação da Suzano)

Capital
881 mi

Capital
881 mi

NewCo 1

27/11/2007. NewCo 2 (“Pramoa”): aumento do
capital social para R$ 881 milhões, subscritas e
integralizadas com ações da NewCo 1

NewCo 2

Resultado do dia
NewCo1 acionista única da Suzano
NewCo2 acionista única da NewCo1

Limites das reestruturações | CASO SUZANO PETROQUÍMICA

30/11/2007. NewCo 2 (“Pramoa”) é vendida
para a Petrobrás pelo valor de R$ 2,1 bilhões
Simulação e fraude à lei:
operações disfarçadas/fingidas
que têm objetivo diverso
daquele demonstrado

Valor de custo de cada ação (ordinária ou
preferencial) nas empresas veículo: R$ 5,08.
Valor de alienação para a Petrobrás de R$
13,27 (ordinária) e R$ 10,61 (preferencial)

Capital
881 mi

Capital
881 mi

NewCo 1

NewCo 2

R$ 2.100.402.215,96
-(R$ 881.822.086,24)
R$ 1.218.580.129,72
X 15% (IR-AF)
R$ 182.787.019,45

Acórdão CARF nº 1301-001302, de 09/10/2013
Relator: Conselheiro Fazendário Paulo Jakson da
Silva Lucas – Ato simulado como principal acusação

Critério: para a prevalência
das estruturas, é necessário:

Que haja causa jurídica
Coerência entre forma e conteúdo

Causa: existente, pois as PFs desejavam alienar sua participação e se
retirar da sociedade. A redução do capital e entrega aos sócios é permitida
pelo art. 22 da Lei nº 9.249/95 e não se trata de distribuição disfarçada

Forma e conteúdo: o contrato foi assinado com a Petrobrás (Signing),
mas seu fechamento (closing) estava condicionado a esta reestruturação

Limites das reestruturações | CASO SUZANO PETROQUÍMICA

Acórdão CARF nº 1301-001302, de 09/10/2013
IRPJ. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E
ACIONISTAS PELO VALOR CONTÁBIL. SITUAÇÃO AUTORIZADA
PELO ARTIGO 22 DA LEI 9.430 DE 1996. PROCEDIMENTO LÍCITO.
O artigo 23 prevê a possibilidade da PF transferir a PJ, a título de integralização
de capital social, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração ou
pelo valor de mercado. O artigo 22, por sua vez, prevê que os bens e direitos do
ativo da PJ, que forem entregues à PF, a título de devolução de sua participação
no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
Ademais, o fato dos acionistas planejarem a redução do capital social,
celebrando contratos preliminares (...) visando a subsequente alienação de suas
ações a terceiros, tributando o ganho de capital na pessoa física, se constitui em
procedimento expressamente previsto no direito brasileiro.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.221.170, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho
Temas 779 e 780 • Sistemática recursos repetitivos
ESSENCIALIDADE

Teste de subtração

Integração ao processo produtivo
RELEVÂNCIA

Singularidades da cadeia produtiva
Imposição legal

PARECER NORMATIVO COSIT Nº 5, DE 17/12/2018
Exigência de que haja ao final do processo um bem destinado à venda ou um serviço
disponibilizado a terceiros (esforço bem-sucedido) para que haja insumos geradores de créditos
Afasta, para fins de apuração de créditos, dispêndios com pesquisa e prospecção de minas, jazidas, poços, etc., de recursos
minerais ou energéticos quando não houver produção efetiva de bens destinados à venda ou insumos para a produção de tais bens

Instrução Normativa RFB 1.911/19
Art. 172 (...) § 2º Não são considerados insumos : (...) III. bens e serviços
utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços de recursos minerais e
energéticos; IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo
intangível que não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em
áreas diversas da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços

Insumos relacionados à O&G
Acórdão CSRF nº 9303005.623
Serviço de limpeza e passagem (remoção de minério para permitir a passagem de veículos extratores de caulim); serviço de
locação de equipamentos para a extração do minério; serviço de decapeamento (retirada de vegetação e solo); serviço de lavra
(extração do minério da natureza); e, finalmente, e) óleo diesel (utilizado nos caminhões para transporte de caulim)
Acórdão CSRF nº 9303004.622
Combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos da empresa no transporte de matéria prima dos frigoríficos para a indústria e
desta, após a industrialização para seus compradores e portos onde serão exportados
Acórdão CSRF nº 9303004.896
Aquisição de gás para empilhadeira (embalagens tambores) para transporte e armazenagem de alimentos

Acórdão CSRF nº 9303005.288
Bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na produção da empresa atividade de extração
mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos, bem como despesas com aluguel de máquinas e equipamentos,
utilizados na atividade da empresa atividade de extração mineral, incluindo a etapa de remoção de rejeitos/resíduos
Acórdão CSRF nº 9303005.641
Gastos com aquisições de produtos químicos utilizados no tratamento de resíduos industriais

TRIBUTAÇÃO E MEIO-AMBIENTE || GREEN TAX
Tributação verde ou tributação sustentável
http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8641/1/Tributa%C3%A
7%C3%A3o%20ambiental.pdf

https://responsibletax.kpmg.com/roundtable

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ae/pdf/green-tax-index.pdf

CIDE-COMBUSTÍVEIS: limitações como tributo ambiental
Incidência apenas sobre gasolina e diesel, e zerada para fins de controle de preços e não
desestímulo ao consumo de combustíveis fósseis

Pode se tornar um bom imposto sobre carbono?
Destinação ambiental e ampliação da incidência sobre combustíveis poluentes
Tributação descarte inadequado de resíduos sólidos e atividades poluidoras: sanção por ato ilícito?

TRIBUTAÇÃO E MEIO-AMBIENTE || GREEN TAX
POLUIDOR-PAGADOR (reparação) e USUÁRIO-PAGADOR (contrapartida)
Dificuldade de aplicação ao âmbito tributário
Estado tributário não intervém diretamente nem pune: estimula positiva ou negativamente a conduta

CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Tributo ecológico tende a ser maior sobre proprietário do carro velho do que o de última geração
Função ambiental dos tributos
Tributação precisa ser feita por meio da tributação?
Não pode ser pouco a ponto de alguém entender que pode pagar pelo direito de poluir
Não pode ser muito a ponto de restringir a liberdade, castigar ou confiscar

Tributação ambiental
Conciliar desenvolvimento e preservação
Faz melhor uso das “sanções premiais”, incentivos e reforços positivos

TRIBUTAÇÃO E MEIO-AMBIENTE || GREEN TAX
ICMS ● maior repasse a Municípios que cumpram metas de proteção ambiental
(tratamento de efluentes/esgoto e administração de resíduos - aterros sanitários, coleta
seletiva etc.)
ISS ● incentivos a empresas que invistam em questões ambientais e redução/isenção a
determinados serviços, como ecoturismo
IPI ● alíquotas seletivas em razão da essencialidade ambiental ou do percentual de
matéria-prima reciclada utilizada na fabricação de determinados novos produtos
IPVA ● redução para veículos menos poluentes ou propulsionados a energia limpa
(eficiência energética)
IPTU ● regressivo a imóveis urbanos com pisos hidráulicos, painéis solares, árvores ou
ecologicamente orientados

ITR ● isenções sobre áreas de preservação permanente, e reservas particulares.
Regressividade a projetos ecologicamente orientados
IR ● incentivos a projetos de proteção ambiental
ou doações ao Fundo Nacional de Meio Ambiente

TRIBUTAÇÃO E MEIO-AMBIENTE || GREEN TAX
G REEN

B ONDS

https://www.climatebonds.net/

Movimentação de títulos verdes no mercado brasileiro (41% do total das
emissões na América Latina)
2019 || US$ 209 milhões
2020 || US$ 1,2 bilhões
Títulos idênticos a qualquer outro bond, mas com recursos
destinados a projetos sustentáveis (ex.: redução da emissão de
gases poluentes)
Associados ao financiamento de projetos de longo prazo
Alternativas de renda fixa (menor risco)
KLABIN (2017)
US$ 500 milhões para aportes na melhoria do aproveitamento de biomassa nas operações da
empresa, do setor de papel e celulose, incluindo construção de planta de tall oil, subproduto
aproveitável como fonte de energia renovável, reduzindo o consumo de combustível e emissões

https://epbr.com.br/mercado-brasileiro-de-green-bonds-volta-a-crescer-e-movimenta-us-12-bi-em-2019/

TRIBUTAÇÃO E MEIO-AMBIENTE || GREEN TAX

Projetos de conservação e recuperação do meio ambiente e da
tributação sobre produtos artesanais

Conservação da biodiversidade brasileira em paisagens de múltiplos usos, por
meio do manejo sustentável da biodiversidade e de Sistemas Agroflorestais
(SAFs)
“Uma das propostas da CNA é trabalhar em nível legislativo no Senado,
propondo alíquotas mínimas para os artesanais registrados no Selo Arte”
InovarAuto e Rota 2030 || Incentivo maior à produção de automóveis voltados à eficiência energética e
a minimizar a emissão de poluentes

SETOR DE MINERAÇÃO
Indústria primária ou de base: extração da crosta terrestre, incluindo lagos, rios e oceanos
Exploração, mineração e transformação mineral
Matéria prima de indústrias secundárias
Brasil: aproximadamente 80 bens minerais
10 mil empresas (maioria micro e pequenas empresas)
4,2% do PIB Nacional
2 milhões de empregos diretos e indiretos
Faturamento de R$ 153,45 bilhões representando 52% do saldo positivo da Balança Comercial (2019)

SETOR DE MINERAÇÃO
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais
(CFEM): não-tributária
IRPJ/CSL, IOF, PIS/Cofins, II, IPI, CIDE-Combustíveis, IRRF, ICMS
Taxa Anual por Hectare (TAH)
Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais (TFRM)
Taxa de Fiscalização de Recursos Hídricos (TFRH)

Constituição de 1988: Imunidade da exportação de bens industrializados
LCp nº 65/1991: ICMS sobre exportação de produtos primários e semielaborados

1994 || PLANO REAL
Debate sobre tributação das exportações, em crescimento desde os anos
1970: âncora cambial e abertura comercial como nortes da estabilização de
preços
LCp nº 87/1996 || "LEI KANDIR"
Isenção do ICMS na exportação de primários/semielaborados completa processo
de desoneração das exportações iniciado em 1988 | Perda de arrecadação dos
Estados a ser compensada pela União

SETOR DE MINERAÇÃO
Incremento das exportações e pressão dos Estados leva à EC nº 42/2003
(i) Garante crédito aos exportadores sobre resíduos de ICMS cobrados na cadeia exportadora
('a', §2º, art. 155) - o que não ocorreu na prática;
(ii) Fundo indenizatório a ser pago pela União aos Estados (art. 91 ADCT) - a UF não editou
LCp para regulamentar o dispositivo

CONFLITO FEDERATIVO || “Compensações da Lei Kandir”
Ou a UF começa a compensar adequadamente ou Estados retomam a tributação sobre a
exportação de primários e semielaborados

ADO nº 25 (20/05/2020): STF repasse de R$ 65
bilhões entre 2020 e 2037

PEC 45 e PEC 110 [reforma tributária]
Desoneram amplamente exportações garantindo manutenção dos créditos
relativos às operações anteriores
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SETOR DE MINERAÇÃO
CONFLITO FEDERATIVO || PEC 42/2019, SEN. ANTONIO ANASTASIA
Propõe revogar a imunidade do ICMS sobre primários e semielaborados com a proposta de
“alíquotas baixas” para compensar perda dos Estados
DESENVOLVIMENTISMO: tributar exportação reduz o preço da commodity no mercado interno
(subsídio ao elo seguinte da cadeia produtiva), resultando em substituição de importação ou
expansão da exportação
Preocupação dos setores exportadores de commodities, em especial o setor
de produtos de origem mineral
Fundo da discussão não é jurídico, mas econômico: redução da competitividade do setor no mercado internacional e retorno
à tributação das exportações como na era pré-Lei Kandir

Alíquota proposta de 13%: com o cálculo por dentro, o
impacto como perda de competitividade chegaria a 15%
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