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Guerra Fiscal, repatriação de recursos e a Medida Provisória nº 683/2015
Foi publicada hoje a Medida Provisória nº 683 (“MP nº 683/2015”) que, buscando criar as condições necessárias
para solucionar o intrincado problema da Guerra Fiscal, instituiu o (i) Fundo de Desenvolvimento Regional e
Infraestrutura (“FDRI”); e o (ii) Fundo de Auxílio à Convergência das Alíquotas do ICMS (“FAC-ICMS”). Tais
fundos serão abastecidos com recursos provenientes da tributação de valores repatriados ao país que não
tenham sido previamente declarados.
A criação destes fundos como forma de compensar eventuais perdas de arrecadação do ICMS e reduzir as
desigualdades socioeconômicas regionais vem sendo indicado desde há muito como requisito essencial para que
possam ser alcançados avanços para a necessária e esperada reforma do imposto estadual.
A constituição definitiva de ambos os fundos, no entanto, dependerá de três condições, quais sejam, (i) a
instituição e arrecadação de multa de regularização cambial tributária a ser cobrada por ocasião da repatriação
de recursos mantidos no exterior; (ii) a celebração de Convênio entre os Estados e o Distrito Federal para tratar
dos incentivos fiscais concedidos unilateralmente (no âmbito da guerra fiscal); e (iii) aprovação de Resolução
do Senado Federal que reduza as alíquotas interestaduais do ICMS.
Em relação à primeira condição, será necessária a edição de uma medida específica que viabilize a repatriação
de recursos mantidos no exterior, indicando, entre outros, se haverá a cobrança de Imposto de Renda, qual
será a alíquota aplicável e a multa de regularização cambial, o prazo para repatriação, a eventual necessidade
de internalização efetiva dos recursos e, especialmente, as potenciais consequências do ponto de vista criminal.
A esse respeito, vale mencionar que já existe uma série de projetos de lei (“PL”) em discussão no Congresso
Nacional, tais como os PL nºs 5.228/2005, 354/2009 e 126/2015.
Ainda, será preciso que os Estados e o Distrito Federal editem Convênio para fixar os efeitos dos benefícios
fiscais outorgados no contexto da guerra fiscal e dos créditos tributários a ele relativos. Vale lembrar que, em
meados de 2014, houve uma primeira tentativa nesse sentido por parte dos Estados, por meio da edição do
Convênio ICMS nº 70/2014.
Finalmente, é necessário ainda esforço do Senado Federal em deliberar a unificação das alíquotas
interestaduais de ICMS. Frise-se que um dos projetos sobre o tema, o PRS nº 01/2013, atualmente em
discussão no Senado, já prevê a redução gradual, em 8 anos, das alíquotas em questão.
Uma vez verificado o cumprimento dessas três condições, os valores do FDRI e do FAC-ICMS serão distribuídos
aos Estados e ao Distrito Federal com o finalidade de, respectivamente, (i) reduzir as desigualdades
socioeconômicas e custear projetos de infraestrutura; e (ii) auxiliar financeiramente os Estados e o Distrito
Federal nos 8 próximos anos, em razão de eventuais perdas de arrecadação decorrentes da unificação das
alíquotas interestaduais de ICMS.

De todas as formas, ainda que a MP nº 683/2015 vise criar condições necessárias para que se possa alcançar
uma solução para a questão da Guerra Fiscal e, ao mesmo tempo, apresentar alternativa para a repatriação de
recursos não declarados mantidos no exterior, a sua efetividade depende das medidas que viabilizarão a sua
implementação
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