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A Sua Excelência o Senhor 
Senador Flexa Ribeiro  
Membro da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) 
Senado Federal 
Brasília – DF 
 
 
  Senhor Senador, 
 
 
Assunto: Requer aprovação do Substitutivo ao PLS 288/106 na CAE. 
 
 
1.    A Confederação Nacional de Municípios (CNM) cumprimenta Vossa 
Excelência e, na oportunidade, requer apoio para que seja aprovado o Substitutivo ao 
PLS 288, de 2016, na Comissão de Assuntos Econômicos, por ser de grande interesse 
aos municípios brasileiros.  
 
2.  O referido projeto de lei, em boa hora proposto pelo senador Wellington 
Fagundes, originalmente propôs alterar o art. 31 da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para regulamentar a compensação da União aos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, por conta da perda de receita decorrente da desoneração de 
ICMS sobre exportações de bens primários e semielaborados e da concessão de 
crédito nas aquisições destinadas ao ativo permanente. 
 
3.  Em um ajuste redacional Vossa Excelência aperfeiçoou a proposição 
apresentando um Substitutivo que, para os efeitos jurídicos buscados pelo autor, 
propôs no texto um dispositivo para regulamentar o art. 91 do ADCT, para configurar 
atendimento do STF, nos termos da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
nº 25. Esse ajuste redacional impõe a inclusão de um parágrafo determinando que as 
referências feitas aos Estados se estendem também ao Distrito Federal. 
 
4.  A CNM apoia a proposição diante da perspectiva de se alcançar dois 
objetivos básicos que garantirão atualização dos repasses de recursos para Estados e 
Municípios promovidos pela Lei Kandir. 
 
5.  O primeiro e mais importante desses objetivos é que cada Estado seja 
compensado exatamente pela correspondente perda de receita causada pela 
desoneração das exportações e dos bens destinados ao ativo permanente. Atualmente, 
os repasses do FEX, assim como da Lei Kandir, não refletem as perdas de cada Estado 
e dos Municípios que o compõem. 
 



6.  O segundo objetivo é unificar as duas transferências em apenas uma, 
devidamente amparada pela Lei Kandir e sem a insegurança jurídica atual que o FEX, 
regulamentado anualmente, traz. 
 
7.  A proposição se reveste de grande importância diante das dissonâncias 
que se verifica em relação aos valores repassados atualmente e o que efetivamente foi 
perdido pelos Municípios. Desde 2006, conforme o estudo elaborado pela CNM, os 
Municípios podem ter perdido na última década mais de R$ 179 bilhões com as 
desonerações nas exportações. Nesse mesmo período, foi repassado aos Municípios 
R$ 5,3 bilhões de Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX) e R$ 3,9 
bilhões de Lei Kandir. 
 
8.  Nesse contexto é possível afirmar que, mesmo com os mecanismos de 
compensação criados pelo governo federal, as prefeituras brasileiras perderam mais 
de R$ 170 bilhões entre 2006 e 2015. Portanto, a CNM solicita a Vossa Excelência a 
rápida aprovação dessa proposição na forma do substitutivo já apresentado de sua 
autoria, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). 
 
9.  Sem mais, disponibiliza sua equipe pelo telefone: (61) 2101.6073 ou pelo 
e-mail: assessoriaparlamentar@cnm.org.br.   
 
   
  Atenciosamente, 
 
 
 

 
Paulo Ziulkoski 

Presidente 
 

 
 

 


