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RESUMO 

 

Elaboração de estudo, objetivando identificar os efeitos na arrecadação do ICMS no estado da 
Bahia, a partir da edição da Lei Complementar nº 87/96 de 13/09/1996 – Lei Kandir, face a 
desoneração das exportações baianas  de produtos industrializados e semi-elaborados, e a permissão 
do uso do crédito nas aquisições de produtos para incorporações de bens destinados ao Ativo 
Imobilizado e os destinados ao uso e consumo, afetando de forma significativa a arrecadação do 
ICMS das empresas situadas no estado da Bahia.   
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Industrializados, Ativo Imobilizado, Desoneração, Crédito. 

 
 
A Lei Complementar 87/96, ao traçar normas gerais e específicas para o ICMS (Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicações), modificou o cenário jurídico da 
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tributação e das receitas estaduais, com reflexo também na arrecadação dos municípios, 

através dos repasses constitucionais, afetando a autonomia financeira destes entes federados. 

A principal mudança deu-se na base imponível do ICMS, que foi restringida, face a 

desoneração das operações com produtos semi-elaborados e primários destinados à 

exportação. 

Essa modificação afeta significamente às finanças estaduais e municipais, suscitando 

indagações do ponto de vista jurídico, deixando sem função a norma constituconal. 

De outra forma a concepção normativa com que foi revestido o princípio da cumulatividade 

na dita Lei Complementar, vai de encontro ao firmado pela jurisprudência e ao 

consubstanciado na Constituição Federal. Neste caso há de se questionar a interferência do 

poder Federal em legislar sobre tributo de competência exclusiva dos Estados, surgindo 

questionamentos acerca da legalidade de uma Lei Complementar que alarga um conceito 

constitucional, no momento em que passa a permitir crédito do ICMS destacado nas 

aquisições de bens de consumo e para o ativo imobilizado. 

O ICMS é um tributo de natureza nacional que por estar inserido na competência estadual, 

requer normas de harmonização fiscal, que garantam e supressão de conflitos de competência 

entre os diferentes entes tributantes. No instante em que se questiona a constitucionalidade 

das alterações introduzidas pela Lei Kandir, surge uma preocupação maior: Será que estamos 

retornando a um processo de centralização de renda? Causando em consequência uma 

centralização de poder, enfraquecendo o Federalismo? Ferindo desta maneira a já abalada 

autonomia de Estados e Municípios. 

 
 
Normas de Harmonização - (Resoluções do Senado Federal) 
 
 
A partir de 1934, o Senado Federal vem desempenhando um papel  importante na prevenção 

de conflitos  tributários, particularmente na esfera do ICMS e dos seus antecessores; a 

Emenda Constitucional Nº 18/65 atribuiu-lhe poderes para estipular alíquota limite a incidir 

nas operações interestaduais, sujeitas à tributação do imposto, com o objetivo de moderar as 

diferenças econômicas existentes entre as várias regiões do país, marcadas por Estados 

produtores e consumidores, especialmente quanto à produção industrial. A incidência do 
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imposto sobre o consumo tem suscitado debates acalorados, no sentido de estabelecer se a 

tributação deve recair na origem (produção) ou no destino (consumo). O senado Federal 

através da Resolução Nº 22 de 19.05.1990, fixou as alíquotas a serem aplicadas nas operações 

interestaduais e nas de exportações. Quanto às alíquotas internas são fixadas pelas 

Assembléias Legislativas dos Estados, as quais não podem ser inferiores às alíquotas 

interestaduais, salvo se houver convênio dispondo em contrário. 

Os Estados têm praticado alíquotas inferiores às interestaduais, utilizando-se da isenção 

parcial e da redução de base de cálculo, com e sem convênios do CONFAZ, não ferindo 

assim, a regra de direito, porém de fato ante a redução da carga tributária proporcionada por 

tais procedimentos. 

 
 
Leis Complementares 
 
 
As Leis Complementares são consideradas como normas gerais e servem à Constituição 

Federal, expandindo o seu texto; a abrangência da Lei Complementar como norma geral é 

muito discutida, pois depende da posição política em que se coloca o intérprete. Aqueles que 

defendem um maior poder decisório para os Estados adotam um conceito mais restrito. Já os 

que defendem uma maior centralização das decisões adotam um conceito mais abrangente. 

Uma Lei tida como nacional, com campo de interesse distinto do ordenamento da União 

Federal, aprovada para que se faça atuar a Constituição nas três esferas de poder, federal, 

estadual e municipal, tem que objetivar o  respeito e o fortalecimento do federalismo. 

 
 
Lei Complementar Nº 87/96 – Influência na arrecadação do Icms do Estado da Bahia  
 
 
Aspectos Gerais 
 
 
Desde a promulgação da Constituição de 1988, que o ICMS foi regulamentado por uma 

legislação provisória (Convenio 66/88).  A aprovação da Lei Complementar Nº 87/96, veio 

regulamentar de forma definitiva este imposto de fundamental importância no nosso sistema 

tributário. Havia àquela época uma necessidade preemente de estimular o desenvolvimento 

através do incentivo aos investimentos, às exportações e a agricultura, estabelecendo, assim 
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condições para uma concorrência equilibrada entre produtos importados e nacionais. A lei 

Complementar 87/96 trouxe no seu bojo características essenciais como sejam: a) 

desoneração das exportações dos chamados produtos primários, semi-elaborados e 

industrializados; b) desoneração dos investimentos; c) proteção às industrias nacionais contra 

concorrência desleal; d) simplificação da sistemática de apuração e reduziu a carga do ICMS 

sobre a agricultura; e) Conciliação das necessidades do fisco com a proteção dos direitos dos 

contribuintes. 

 
 
Desoneração das Exportações 
 
 
Com relação à desoneração das exportações dos semi-elaborados, a lei Kandir revogou a Lei 

Complementar Nº 65/91, que criou a figura dos produtos industrializados e semi-elaborados 

que sobre suas exportações permitia aos estados a cobrança do imposto. Nessa classificação 

foram enquadrados, em meio a muitas discussões judiciais produtos com expressiva 

participação na pauta de nossas exportações como celulose, suco de laranja e vários produtos 

siderúrgicos. Dessa maneira, ao eliminar a figura do semi-elaborado a Lei Kandir, como ficou 

conhecida, ofereceu um instrumento de estímulo às exportações necessário ao crescimento 

sustentado e a inserção competitiva do país na economia mundial. É fato que a desoneração 

das exportações não alcançaram o crescimento previsto, como afirma Pedro Diniz6 : 

No campo de intervenção sobre as exportações, observamos que as vendas externas 
de produtos primários se comportaram com a mesma dinâmica das exportações 
globais, que só aumentaram após a desvalorização cambial e não a desvalorização 
fiscal.  

 
Quanto à desoneração dos investimentos, a Lei permitiu que os créditos auferidos na 

aquisição de bens para o ativo permanente das empresas fossem aproveitados para fins de 

apuração do ICMS, reduzindo assim, o custo de aquisição de bens destinados à ampliação ou 

renovação do parque produtivo das empresas. Mesmo com a permissão da utilização dos 

créditos nas aquisições de bens para o ativo não obtivemos um crescimento positivo, como 

declara de forma objetiva o Dr. Pedro Diniz7: “A formação bruta de capital fixo vem 

declinando anualmente (depois de um pequeno crescimento em 1997), pressionada pelo nível 

elevado das taxas de juro”. Ao estabelecer a cobrança do ICMS sobre as importações, mesmo 
                                                           
6 DINIZ, Pedro. Lei Kandir – Cinco anos de acertos e impasses. Disp. em: <http://web.cip.com.br>. 
7 Pedro Diniz é fiscal de rendas e membro do Conselho Superior de Fiscalização Tributária do Estado do Rio de 
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que estas sejam realizadas por pessoas físicas ainda que sem habitualidade, elimina a 

concorrência desleal entre os produtos nacionais e os importados. Quanto a agricultura a Lei 

fixou um crédito presumido na base de 10% das operações de compras e vendas dos 

estabelecimentos pastoris, facilitando a apuração do imposto e em muitos casos reduzindo a 

carga tributária. 

A Lei trouxe também uma inovação que favoreceu as empresas, quando permitiu que as que 

possuíssem vários estabelecimentos pudessem cotejar débitos e créditos de todos eles em 

conjunto, recolhendo apenas os valores do saldo devedor total. Caso no geral seja apurado 

saldo credor, nada será recolhido, mesmo que algum dos estabelecimentos apresente saldo 

devedor. Permitiu também a transferência de créditos, obedecendo às condições estabelecidas 

pela legislação estadual. 

 
 
Cumulatividade 
 
 
A Lei Complementar 87/96 preservou o princípio da não cumulatividade do imposto ao 

permitir o creditamento da parcela do ICMS paga em operações anteriores, reduzindo o valor 

devido na operação posterior, assegurando a manutenção dos créditos dos insumos utilizados 

na industrialização de produtos destinados á exportação, inobstante serem estas desoneradas 

de tributação, bem como as empresas que adquirem mercadorias para comercialização no 

mercado interno e as exportam. Tais inovações específicas trazidas pela Lei Complementar 

87/96, que ferem princípios gerais do ICMS como o da não cumulatividade, tem como 

objetivo proporcionar competitividade aos nossos produtos no mercado externo e incentivar 

as exportações.   

 
 
Reflexos na Arrecadação do Estado da Bahia 
 
 
Embora a priori a desoneração das exportações prevista na Lei Kandir trouxesse perdas de 

arrrecadação para o estado da Bahia, tendo em vista o seu perfil exportador de produtos 

primários, semi-elaborados e industrializados, a lei estabeleceu uma compensação através de 

repasses do governo federal mediante a aplicação de um coeficiente sobre o montante das 

                                                                                                                                                                                     
Janeiro. 
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exportações. Mesmo assim o Estado alega que teve perdas em razão de que o coeficiente 

estabelecido não reflete as perdas reais, apresentando uma planilha de repasses e das supostas 

perdas. A Bahia recebeu em repasses no período de setembro de 1997 a março de 2003, o 

montante de R$ 1.176.545.951,00 (Um bilhão, cento e setenta e seis milhões, quinhentos e 

quarenta e coinco mil e novecentos e cinquenta e um reais), valor já corrigido monetariamente 

pelo IGP-DI, referência março/03.  Queixam-se os governantes do estado que ocorreram no 

período perdas de arrecadação no valor total de R$ 914.648.659,00 (novecentos e quatorze 

milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais) corrigido 

monetariamente pelo mesmo índice utilizado para o cálculo dos repasses. 

Verificou-se que a partir da edição da Lei Kandir ocorreu um aumento significativo das 

exportações do Estado, elevando conseqüentemente o nível de emprego, só que em 

porporções bem mais modestas do que o incremento das exportações. 

A Lei Kandir através da polêmica criada gerou calorosos debates entre vários segmentos do 

empresariado brasileiro, principalmente quanto alguns conceitos trazidos no seu bojo, 

suscitando debates e disputas políticas quanto ao crédito do ICMS nas aquisições de 

mercadorias para uso e consumo e para o ativo permanente, pontos estes até o momento não 

resolvidos plenamente, com as alterações contidas na Lei Complementar 102/2000, 

parcelando o uso do crédito do ICMS sobre as aquisições de bens para o ativo, suspendendo 

temporariamente o uso do crédito sobre bens para o uso e consumo, de comunicação e de 

energia elétrica, só o fazendo quando esta é utilizada no processo de industrialização, como 

argumenta o Dr. Plínio Marafon8, Advogado tributarista do escritório Braga e Marafon 

Consultores e Advogados. Segundo ele: 

[...} a primeira inconstitucionalidade é a data de entrada em vigor das mudanças. 
“Medidas que oneram mais o contribuinte somente podem ser aplicadas no ano 
seguinte à sua publicação”. Além disso, não é permitido o estabelecimento de 
restrições para o uso dos créditos de ICMS.  

 
Outro ponto que atualmente tem provocado discussões e questionamentos é a devolução dos 

créditos acumulados decorrentes das exportações, pois o Estado não tem cumprido de forma 

plena e pacífica tal obrigação. 

                                                           
8 MARAFON, Plínio. Gazeta Mercantil. Mudança na Lei Kandir onera os investimentos. Disponível em: 
<www.cecrisa.com.br/principa/news/reports/kandir160700.htm>.  
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Gráfico 1 – Perdas X Repasses Corrigidos 
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   Fonte : Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia 

 

 

Considerações Finais 
 
 
A Lei Complementar 87/96 foi discutida e aprovada numa conjuntura em que o lema era 

“exportar para viver”, para o qual, o incremento nas exportações era vital para o crecimento 

econômico do país. Esta discussão deu-se num ambiente em que se debatia também outros 

aspectos relacionados com as finanças estaduais e municipais, principalmente as negociações 

das dívidas públicas (mais precisamente as mobiliárias) visando o chamado “ajuste fiscal”. 

Na ótica do governo federal, o incentivo às exportações, através da retirada dos impostos dos 

produtos primários e semi-elaborados destinados à exportação, aumentaria a competitividade 

dos mesmos no mercado internacional, alavancando as exportações, com efeitos positivos na 

balança comercial. O governo também pretendia desonerar do ICMS os ativos permanentes 

incentivando a produção interna que no curto prazo, geraria aumento de receita para os 

estados e municípios, em função dos novos investimentos que seriam feitos na economia por 

conta dessa desoneração. Além disto as empresas passariam a utilizar o crédito dos 

pagamentos de energia elétrica, comunicação e na compra de bens para uso e consumo. Os 

créditos sobre os gastos com energia elétrica e comunicação foram apropriados até dezembro 
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de 2000, sendo suspensos pela Lei Complementar 102/00, como também o direito de usar os 

créditos relativos às aquisições de bens para uso e consumo têm sido postergado 

seguidamente com previsão legal para apropriação a partir de janeiro/2007. Tais alterações 

têm provocado severas críticas e questionamentos sobre sua constitucionalidade, como afirma 

de maneira categórica  o Dr. Rafael Peixoto Abal9 – em artigo publicada no Informativo 

Jurídico “O NEÓFITO”: 

A não cumulatoividade é princípio constitucional e não comporta relativização por 
lei de menor porte. A lei Complementar, seguindo atribuição do art. 155, § 2º, “c” 
da Constituição da República, deve disciplinar o regime de compensação do tributo 
(ICMS), o que, no entanto, não significa alterar ou reduzir tal direito, mas apenas 
especificar procedimentos, de forma a preservar os próprios Estados, e de modo a 
evitar o aparecimento de for mas diferentes e conflitantes de compensação nos 
diversos membros da Federação.   

 
Decorridos quase seis anos da aprovação da Lei Kandir, tendo quebrado a resisitencia dos 

estados ante a promessa de criação de um “seguro receita”, que garantisse repasses 

automáticos em caso de queda de arrecadação. O objetivo da Lei não foi regulamentar o 

ICMS, mas sim de fazer uma tentativa de minorar os efeitos negativos da política de 

estabilização econômica provocados pela valorização do real (política cambial) e pela 

elevação das taxas de juros (política monetária), que afetavam os resultados da balança 

comercial e o volume dos investimentos produtivos de nossa economia.  

Pelas estimativas do governo, ficaria assegurado um crescimento adicional de cerca de 1,5% 

do PIB a cada ano seguinte à sua implantação, criando uma dinâmica de mais investimentos, 

mais crescimento, mais renda e mais emprego. Os instrumentos que propiciariam estes 

resultados seriam a desoneração das exportações de produtos primários e semi-elaborados e a 

permissão para que as empresas passassem a utilizar o crédito do ICMS embutidos nas 

aquisições de máquinas, equipamentos e material de consumo. Passados quase seis anos estes 

resultados estão longe dos previstos inicialmente.  

Quanto às exportações dos produtos primários e semi-elaborados, estas se comportaram com 

a mesma dinâmica das exportações globais, só aumentando após o ajustamento da relação real 

x dólar, funcionando a desvalorização cambial, e não a desvalorização fiscal.  

O benefício da desoneração dos produtos primários provocou uma crise em alguns setores de 

processamento de produtos primários, com destaque para os complexos de esmagamento de 
                                                           
9 ABAL, Rafael Peixoto. O Neófito.Lei Complementar 102/2000 – Novas inconstitucionalidades no ICMS. 



 9

soja e de beneficiamento de couros; entretanto a desoneração dos produtos primários e semi-

elaborados não acarretou aumento adicional das exportações dos setores  em que o mercado é 

regido por cotas, barreiras de preço e condições de superoferta. Nestes casos, os únicos 

beneficiados foram os setores envolvidos nas exportações, pois com as mesmas quantidades 

exportadas obtiveram maiores lucros. 

Foi na sistemática de ressarcimento aos Estados que surgiu a maior distorção. O 

asseguramento de que as receitas não seriam diminuídas no futuro, não se materializou, como 

afirma em entrevista ao Jornal “O LIBERAL” o Governador do Pará, Simão Jatene10, 

quando perguntado se a compensação já não existe na Lei Kandir, 

[...]nem de longe, nem de longe. Porque são duas perdas: uma, com o que se deixa 
de arrecadar; outra, com o que se fica devendo. A Lei Kandir, quando muito tem 
compensado parcialmente o que se deixa de arrecadar, e só parcialmente. Jamais 
permitindo que se tenha recursos para efetivamente honrar os débitos decorrentes 
da próproia desoneração.  

 
O ressarcimento não teve a ver com o valor das perdas decorrentes da nova Lei, mas sim, com 

o nível da receita global de cada estado. Este mecanismo acabou transformando a tão criticada 

guerra fiscal numa verdadeira guerrilha fiscal, empreendida por governadores que 

vislumbraram a possibilidade de abrir mão de receita tributária própria, concedendo 

generosos incentivos fiscais, amparados na contrapartida dos repasses da Lei Kandir. 

Além do mais a aprovação da Lei 87/9611, ensejou o surgimento de calorosas discussões 

acerca da constitucionalidade de alguns artigos, como o de número 23, que versa sobre o 

direito ao crédito, princípio estabelecido na Constituição Federal, prescrevendo o seguinte: 

art. 23 – O direito ao crédito, para efeito de compensação com débito do imposto, 
reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual 
tenham sido prestados os serviços, está condicionado à escrituração nos prazos e 
condições estabelecidos na legislação  

 
O prazo estabelecido neste artigo confronta o art. 146 da CF ferindo o princípio da não 

cumulatividade do imposto, e não tem nada a ver, com os institutos da decadência e da 

prescrição positivados nos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional. Segundo o 

entendimento de Matos apud Peixoto, no informativo jurídico eletrônico “O Neófito”: 

“Faltava, pois, à LC fixar o prazo de decadência para o exercício do direito do contribuinte 

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: <www.neofito.com.br/artigos/art02/tribut55.htm>.  

10 O Liberal. Para Jatene, desoneração rima com distorção. Belém, disponível em: <www.oliberal.com.br>. 
11 BRASIL. Lei Complementar no 87, de 13 de Setembro de 1996. Disponível em: <www.kandir.com.br>. 
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de lançar o crédito escritural (que nada tem a ver com o crédito tributário), o que foi feito 

pelo art. 23 ora em comento, ao fixar idêntico prazo para utilizar o crédito”.  

O problema do ressarcimento gerado inicialmente com o seguro receita foi resolvido pela Lei 

Complementar 102/00, que criou um fundo orçamentário com cotas fixas para os estados, que 

contará com um volume de recursos semelhante ao que vinha sendo despendido com o seguro 

receita. Se por um lado acaba com o eqívoco de estimular a renúncia fiscal, por outro, o fundo 

não será suficiente nem para ressarcir os valores das perdas dos Estados com um volume de 

exportações estimado em mais de US$ 25 bilhões, em 2001. Por isso os Estados vem 

procurando minorar os impactos negativos, negociando com o Congresso e a União o retardo 

dos prazos de implantação dos novos mecanismos de creditamento de bens de uso e consumo 

e de energia elétrica e comunicações que, ao contrário das perdas com as exportações de 

produtos primários, afetam indistintamente a todas as unidades federadas. 
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