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                                                        RESUMO  
  
OLIVEIRA,Antônio Carlos Bastos de; AMARAL, Luciano Freitas; FONSECA, Luiz 
Marcos Rezende. DESONERAÇÃO DO ICMS NAS EXPORTAÇÕES: EFEITOS 
SOBRE A ARRECADAÇÃO DO ICMS NO ESTADO DA BAHIA. Salvador, 2004. 53f. 
     
O trabalho retrata os efeitos sobre a arrecadação do ICMS no Estado da Bahia, a 
partir da edição da Lei Complementar n 87/96 de 13 de setembro de 1996,que 
desonerou do pagamento do ICMS as exportações de produtos industrializados, 
semi-elaborado e produtos primários e, permitiu o aproveitamento de crédito 
referente a compra de bens de capital, fornecimento de energia elétrica, e serviços 
de comunicações, afetando de forma significativa o equilíbrio financeiro dos Estados 
e Municípios. E objetiva fazer um comparativo ente as exportações do Estado da 
Bahia nos cinco anos anteriores a vigência da lei e os cinco anos subseqüentes à 
sua implantação, buscando uma correlação entre os possíveis incrementos ou 
diminuições das exportações e as conseqüentes variações da arrecadação do 
Estado. 
Há indicativos que sugerem que os eventuais incrementos  nas exportações e na 
arrecadação do Estado da Bahia, foram devidos a fatores não relacionados à Lei e 
sim à política Cambial e cotação internacional de preços dos produtos .A 
desoneração do ICMS sobre as exportações, prevista inicialmente na referida Lei,  
foi constitucionalizada,com a aprovação da Emenda Constitucional nº42, em 19 de 
dezembro de 2003. 
 
 Palavras-chave: Lei Complementar nº 87/96; Exportações; Arrecadação do ICMS; 
Desoneração. 
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                                                        ABSTRAT 
 
 
OLIVEIRA,Antônio Carlos Bastos de; AMARAL, Luciano Freitas; FONSECA, Luiz 
Marcos Rezende. DESONERAÇÃO DO ICMS NAS EXPORTAÇÕES: EFEITOS 
SOBRE A ARRECADAÇÃO DO ICMS NO ESTADO DA BAHIA. Salvador, 2004. 53f. 
 

The survey portray the effects about the levying of the ICMS in the State from the 
Bahia, from the edition of Complementary Law n 87/96 of 13 of September of 1996, 
what dispense  the payment of the ICMS the exportations of industrialized products, 
half-elaborated and primary products, it allowed the use of credit referring to 
purchase of goods of capital, supply of electric energy, and service of 
communications, affecting ofsignificant form the financial balance of the States and 
municipalities. And objective to do a comparative being the exports of the State of 
Bahia in the five years previous the subseqüentes use ofthe law and years  to the its 
implantation, seeking a correlation between the possible developments or 
diminutions of the exportations and the consequent variations from the levying of the 
State. 
It has indicative that they suggest that the eventual increments in the exportations 
and the collection of the State of the Bahia, had thefactors not related to the Law and 
yes the Cambial politics andinternational quotation of prices of the products.To 
dispense of the ICMS about the exportations, predicted intially in the referred Law, , 
was entered on Cosnstituition, with the approval from the Constitutional Amendment 
nº42, in 19 of December of 2003. 
 
Keywords: Complementary Law  87/96; Exportations; Collection of the ICMS; 
Dispense. 
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I. INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTO 
 

A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou do 

pagamento Imposto sobre Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transportes interestadual, intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS), as exportações de produtos industrializados, semi-elaborados 

e produtos primários e, permitiu o aproveitamento de créditos do imposto referente a 

compra de bens de capital, fornecimento de energia elétrica, e serviços de 

comunicações. Originalmente essa Lei previa a compensação financeira dos 

Estados e Municípios pela possível perda decorrente da medida, durante seis anos, 

prorrogáveis até dez anos, dependendo do comportamento dessas perdas. 

 

O ressarcimento ficaria condicionado a um comportamento negativo do ICMS, 

entre o período base e o de referência. Mensalmente seria calculado um “seguro-

receita”, que é a diferença entre a medida dos últimos doze meses com a média do 

período base, tomando como referência os meses de junho a julho do ano 

subseqüente. 

 

A Lei Complementar 87/66 teve seu ponto inicial de gestação com a 

promulgação da Constituição de 1988, que substituiu o Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias (ICM) pelo ICMS, atribuindo à lei 

complementar sua regulamentação. No capítulo das disposições transitórias, foi 

determinado que, se no prazo de 60 dias a partir da promulgação não fosse editada 

a lei complementar necessária à instituição do ICMS, um convênio celebrado pelos 

estados fixaria normas para regular provisoriamente a matéria, o que realmente 

ocorreu com a celebração pelo Conselho de Política Fazendária -CONFAZ do 

Convênio 66, de 14 de dezembro de 1988, publicado em 16.12.1988 e com 

ratificação nacional publicada no DOU de 03.01.1989, esta legislação provisória 

regulou o imposto por quase sete anos. 

 



O Governo Federal aproveitando a necessidade da regulamentação da 

cobrança do ICMS, determinada pela Constituição de 1988, aprovou a Lei 

Complementar nº 87 e 13 de setembro de 1996, que passou a ser conhecida como 

Lei Kandir e, sob o pretexto de incentivar as exportações e incrementar a  produção 

nacional, utilizou o imposto como instrumento de política econômica nacional. 

 

A Lei, tal como foi concebida, tinha dois objetivos fundamentais. O primeiro 

era o de incentivar as exportações brasileiras, visando melhorar o saldo do Balanço 

de Pagamentos. A utilização do ICMS foi justificada, entre outras razões, como 

alternativa para não alterar a política cambial da paridade do real com o dólar 

americano, acreditava-se que a adoção desta medida poderia minimizar os saldos 

negativos apresentados pela balança comercial do País. O segundo objetivo 

relacionava-se à necessidade de elevar os investimentos internos, a fim de promover 

o crescimento econômico, utilizando, para tal fim o ICMS, também determinou o 

aproveitamento dos créditos das aquisições  de todo material de uso e consumo a 

partir de janeiro de 1998. Esta medida teve sua aplicação adiada para início do ano 

de 2000 e posteriormente postergada para 2003.  

 

Em 11 de junho de 2000, foi publicada a Lei Complementar nº 102, pela qual 

foi alterada de forma significativa e polêmica, a Lei Kandir, As principais 

modificações introduzidas pela referida Lei Complementar nº 102/200, consistem na 

revogação do § 5º, do artigo 20 e do artigo 33, da Lei Kandir, alteração que resultou 

na limitação do direito à compensação de créditos do ICMS pelos contribuintes na 

compra de mercadorias para o ativo fixo da empresa, bem como nas operações de 

utilização de energia elétrica e telefonia. 

 

No que tange aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no 

estabelecimento do contribuinte, destinadas ao ativo permanente da empresa, 

destaca-se que com o advento da nova Lei, estes não mais serão compensados de 

imediato, como previa a Lei Kandir, mas sim fracionados em quarenta e oito meses a 

contar do mês de entrada de mercadorias no estabelecimento da empresa, ou seja, 

2,08% por mês.                                                                                                                



 

Já no tocante à compensação dos créditos decorrentes da utilização de 

energia elétrica, por esta nova Lei foi imposta a restrição, até dezembro do ano 

2002, a apenas três situações: i) saída de energia elétrica; ii) quando consumida no 

processo de industrialização; iii) quando seu consumo resultar em operação de 

saída de mercadoria ou prestação de serviço para o exterior, na proporção destas 

sobre as saídas ou prestações totais. 

 

Por fim, a Lei Complementar nº 102/2000 ainda restringiu a utilização de 

créditos relativos à aquisição de serviços de telefonia, a qual somente será permitida 

quando os serviços tenham sido prestados na execução de outros serviços de 

mesma natureza e quando sua utilização resultar em operação de saída de 

mercadoria ou prestação de serviço para o exterior. O mecanismo de cálculo do 

ressarcimento foi alterado por força da Lei Complementar n° 102 de julho de 2000. 

Esta Lei estabeleceu um valor fixo que seria entregue pela União. Cada Estado 

recebe de acordo com seu coeficiente de participação, não mais dependendo do 

comportamento da arrecadação. 

 

Esta Lei modifica significativamente o equilíbrio financeiro dos Estados e Municípios, 

remetendo a indagações jurídicas constitucionais quanto a princípios constitucionais 

que potencialmente foram feridos, como por exemplo, o princípio da cumulatividade 

quando passa a permitir o crédito do ICMS nas aquisições de bens de consumo e 

para o ativo imobilizado. 

 

 Ademais outros questionamentos são observados, por exemplo, quanto aos 

fundamentos e objetivos do tema proposto, desde a inconstitucionalidade das 

alterações introduzidas pela Lei como o retorno do processo de centralização da 

renda pela União, causando como conseqüência uma centralização de poder, 

ferindo o princípio federativo e a perda de autonomia dos Estados e Municípios.  

 



  Pode-se questionar também se a desoneração das importações foi um 

estímulo necessário para o crescimento e se insere o Brasil no cenário da economia 

mundial. 

 

A Lei Kandir gerou grandes debates entre vários segmentos dos empresários 

brasileiros, principalmente quanto alguns conceitos trazidos intrinsecamente no seu 

texto, 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. Outro ponto que atualmente tem 

provocado discussões e questionamentos é a devolução de créditos acumulados 

decorrentes das exportações, pois o Estado não tem cumprido de forma plena e 

pacífica tal obrigação. 

 

1.2 PROBLEMA 
 

Daí permeia a questão básica a ser examinada neste estudo: quais os efeitos da 

aplicação da Lei Kandir no comportamento da arrecadação do ICMS no Estado da 

Bahia a partir de sua edição? 

 

1.3 HIPÓTESE 
 

A aplicação da Lei Kandir incrementou a arrecadação do ICMS pelo Estado da 

Bahia em razão da ampliação das exportações e por conseqüência aumentou o 

repasse compensatório da União. 

 

1.4 OBJETIVOS 
 
1.4.1 OBJETIVO GERAL 
 

Analisar o impacto da aplicação da Lei Kandir no comportamento da 

arrecadação  do ICMS no Estado da Bahia no período de 1997 a 2003. 

 



 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

• Analisar o comportamento do repasse compensatório  da União para   

Estado da Bahia, em relação a implementação da Lei Complementar n° 

87/96(Lei  Kandir). 

• Analisar as tendências das exportações do Estado da Bahia sem os 

efeitos Lei Kandir, à partir de 1991. 

• Analisar o comportamento das exportações do Estado da Bahia após a 

Lei  Kandir. 

• Analisar o repasse compensatório da União levando-se em 

consideração as tendências e comportamento das exportações do Estado da 

Bahia. 

 

 
1.5 JUSTIFICATIVA 

 
Proporcionar através deste estudo  informações úteis para o Estado da Bahia, 

auxiliando este ente político, na busca cada vez mais efetiva do aumento de sua 

receita tributária, como também no embate político e normativo relativo a esta lei. 

Logo, visamos dar subsídios, elementos, parâmetros a Fazenda Estadual, que 

possam objetivar a incessante luta da maximização das receitas estaduais. 

      II FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Finanças Públicas.  
 

2.1.1 A Atividade Financeira do Estado 
 

A palavra finanças, na opinião de Góis (1997,p. 87), é a tradução literal do 

francês finances, equivalente das expressões portuguesas fazenda ou rendas. O 

singular finance, acrescenta, significa dinheiro; soma com que se compra um ofício; 

corpo de rendeiros, todavia, outros autores afirmam que deriva do latim medieval 



fenacio, de fines, cuja significação é por termo, paga, prestação em dinheiro. Apesar 

de sua etimologia discutível, é aceito pela maioria dos doutrinadores que o termo 

finanças significa assuntos de dinheiro e sua administração. 

 

Finanças, como visto, designa uma economia monetária, privada ou pública, o 

problema do fenômeno financeiro nas finanças públicas sempre constituiu uma 

realidade extremamente complexa, quer sob o ponto de vista doutrinário, quer sob 

seu aspecto técnico. Isso implica dizer que no fenômeno financeiro, se coordenam 

elementos jurídicos, políticos e econômicos, porquanto a organização financeira 

varia com os vários tipos de organização política. Por isso mesmo é que os 

tratadistas têm tentado estabelecer diversos tipos de organização financeira através 

das diversas organizações políticas: um tipo chamados parasitário, que foi o do 

Estado Antigo, fundado sobre a conquista e a escravidão; um tipo dominial, que foi o 

da Idade Média, em que a soberania se confundiu com a propriedade; um tipo 

realista, que foi o  das monarquias absolutistas, que os rendimentos dos serviços 

públicos, a adjudicação dos monopólios, a cunhagem da moeda etc., eram direitos 

do soberano; um tipo tributário, que é o dos Estados modernos, baseado no imposto 

geral e obrigatório para todos 

 

Assim, ensina  BASTOS (1997, p. 01): 

 
“O Estado não deixa de ser uma grande 
associação. Enquanto tal, exige o atingimento 
de certos fins que dizem respeito aos 
interesses da própria coletividade.  é a 
atividade política que determina a escolha dos 
objetivos que devem ser perseguidos 
prioritariamente, visto que não é possível 
querer-se atingi-los, a todos, simultaneamente. 
Isto se dá em razão da escassez de meios 
financeiros. Fundamentalmente o Estado 
dispõe daquilo que arrecada na sociedade, no 
mais das vezes, de forma coercitiva.” 

 
Consiste a atividade financeira do Estado em uma atividade essencialmente 

política desenvolvida, precisamente, quando ele atua no sentido de captar e 

conseguir os recursos monetários, de que necessita, para organizar suas finanças, a 



fim de atender suas funções e á satisfação das necessidades públicas. Constitui, 

portanto, o conjunto de processos e atividades do Estado, que tem por fim a 

obtenção dos meios necessários para fazer frente ás despesas incorridas com a 

realização das finalidades públicas. Assim, o Estado organiza-se, pois, para o 

cumprimento dos fins estatais. Daí se infere que essa atividade financeira é 

devidamente regulada pelo Direito financeiro, que constitui portando o pressuposto 

básico da manifestação fundamental do Estado. De fato, a organização das finanças 

do Estada é realizada através dos tributos, os quais mantém relações com a 

economia, pelo qual o Estado impõe o atendimento dos mais diversos fatores sociais 

ou econômicos. 

   

Desta forma constata-se que a atividade financeira do Estado apresenta um 

conteúdo econômico e ao mesmo tempo, reveste-se de um caráter político, o sujeito, 

os procedimentos e os fins da atividade financeira têm caráter eminentemente 

político. Os meios de que se utiliza, porém, são econômicos. 

 

 

 

A este respeito se pronuncia  OLIVEIRA( 1976, p. 5 e 6): 

 
“A atividade financeira do Estado apresenta dois elementos 
heterogêneos: um elemento objetivo e material, e outro subjetivo e 
espiritual. Um não chega a ter prevalência sobre o outro. Assim, 
analisando-se a atividade financeira sob um ângulo objetivo, chegar-
se-á à conclusão de que sua natureza é econômica. Se porém a 
análise for feita sob um prisma subjetivo, a conclusão será favorável 
à natureza política, o que nos leva  a concluir que a atividade 
financeira deve ser considerada como um fato social integrado por 
elementos objetivos (econômicos)  e subjetivos (políticos) “. 

 
 
É oportuno ressaltar que a atividade financeira do Estado difere da exercida 

pelo particular, já que a riqueza para o Estado constitui apenas um meio para que 

possa cumprir suas finalidades de satisfação das necessidades públicas, que por 

vezes não podem ser avaliadas em termos de pecúnia, tais como distribuição de 

justiça, a segurança nacional, as garantias individuais, entre outras. Enquanto na 

atividade privada se persegue a aquisição de meios ou bens, ilimitadamente, na 



atividade estatal condiciona-se tal aquisição, que toma o nome de receita, ao 

montante das necessidades a que ela tem de atender; a despesa, que determina ou 

limita a receita a arrecadar, isto naturalmente dentro das regras ditadas pela política 

financeira. 

 

Invertem-se, portanto, os termos ou pólos da relação, construindo-se 

primeiramente o plano das necessidades que devem ser atendidas no exercício 

financeiro (orçamento da despesa) e providenciando-se, após isso, com apoio nos 

poderes especiais de que o Estado pode lançar mão (coerção) quanto à cobertura 

dessas necessidades ultrapassar a indicada limitação, ordinariamente necessária, 

pois o contrário poderia implicar em retirar-se do patrimônio privado mais do que é 

conveniente aos próprios interesses estatais. 

 

O desequilíbrio, isto é, o déficit ou o superávit, só se justifica por motivo de 

política financeira ou quando reclamado pelo maior benefício social porventura 

resultante. 

 DALTON ( 1960, p. 15), abordando este assunto, esclarece: 
 

 “de modo geral é verdade que, enquanto a receita do indivíduo 
determina o montante de sua possível despesa,  no caso  dos 
poderes  públicos é a despesa que determina a receita que lhe será 
necessária. Em outras palavras: enquanto o indivíduo ajusta suas 
despesas  á  própria receita, os poderes públicos ajustam a receita 
às despesas.”. 

 

A atividade financeira do Estado de desenvolve no ciclo de dois movimentos 

simultâneos, isto é, em dois sentidos: o primeiro se refere à receita, é quando ele se 

serve para procurar os recursos  indispensáveis que  destinarão para atender às 

necessidades de sua existência e de seu funcionamento. Assim, ele consegue por 

meio dos tributos, das emissões de moeda e empréstimos, além de sua própria 

atividade econômica, como na exploração de seu patrimônio. O segundo é quando o 

Estado exerce a função de aplicar e executar esses recursos no exercício das 

atividades que lhe são próprias: em despesas correntes e despesas de capital, isto 

é, em forma de gastos ou de mutação patrimonial, assim, a atividade financeira se 



desenvolve para obter, criar, gerir e despender esses recursos, além de o Estado 

exercer ainda uma atividade que é a gestão eminentemente administrativa. 

 

Como se vê, O fenômeno financeiro é complexo e isso dificulta sobremaneira 

a sua definição, sem pretensões a um conceito rigoroso, senão procurando limitá-lo 

aos objetivos deste trabalho, inferimos que os fenômenos financeiros são fatos de 

natureza econômica, política, e jurídica que constituem a atividade desenvolvida 

pelo Estado, objetivando a obtenção, aplicação, e gestão dos meios de que precisa 

para promover o bem público. 

 

2.1.2 DESPESAS PÚBLICAS 
 

Despesa pública é a inversão de fundos que o Estado faz, por intermédio de 

autoridade competente, em moeda ou valores circulantes e em virtude de lei, para 

atingir as suas finalidades. É inegável que, historicamente, houve outras 

modalidades de o Estado saldar suas obrigações, como a concessão de títulos, 

honrarias, a remuneração do servidor público pelo próprio usuário, como ocorria em 

relação ao pagamento de emolumentos  e salários de juizes, no Brasil Colonial, mas 

são reminiscências de tempos históricos, uma realidade não contemplada pelo 

Estado moderno. 

 

A esse respeito ensina  BALEIRO (1990, p. 89): 
“ Toda despesa pública pressupões como elemento essencial, 
emprego de dinheiro para objetivos públicos. Em conseqüência, se o 
objetivo público é alcançado sem essa aplicação de dinheiro, não há 
despesa pública, mas outro processo financeiro e administrativo. 
Admitem alguns, no entanto, que o Estado possa  despender em 
natureza, quando requisita coisas e serviços, ou quando paga certos 
encargos por meio de vantagens matérias, como o direito a habitar 
em edifícios, palácios, e de utilizar veículos oficiais, franquias 
telegráficas ou postais e outras utilidades. Mas essas parcelas 
representam ínfima percentagem em comparação com as despesas 
em dinheiro”. 

 

A visão a cerca da natureza da despesa pública tem variado no tempo, em 

primeiro lugar surgiu  a concepção chamada por muitos de clássica, que coincide 

com as posições dominantes do liberalismo do século XIX. Entendia-se que o 



Estado deve restringir a sua atuação àquelas funções para as quais é chamado de 

forma inexorável. Por exemplo, a manutenção da segurança nacional, da ordem 

interna aram  alguns dos casos em que a atuação do Estado era tida como 

insubstituível, para esta corrente a atividade estatal não é economicamente 

produtiva e é nítida a prevenção contra esta atuação além do estritamente 

necessário, sobretudo nas atividades  do tipo comercial ou industrial. Normalmente é 

chamado na doutrina de Estado gendarme  ou do “ laissez-faire”. 

 

Outra concepção começa a ocorrer depois da Primeira Guerra Mundial, mas 

ganha grande aceitação no final da Segunda Guerra, é a de que o Estado não é um 

mero consumidor, mas sim um distribuidor de riquezas. Esta corrente nega que do 

ponto de vista econômico o estado seja ineficaz. Nesta corrente Laufengurger (1982, 

p.23) defende que o orçamento atua como um filtro econômico, atuando como se 

fora um aspirador capitando rendas para logo em seguida passar a injetá-las 

novamente no mercado sob a modalidade de gastos públicos, os quais se 

expandem sobre toda a economia, oferecendo novas possibilidades de consumo e 

investimento. São idéias propugnadas por Keynes, Beveridge, Marchal. Ao Estado 

gendarme sucede o Estado-providência. 

 

Atualmente há uma forte tendência ao revigoramento do pensamento liberal. 

Tanto nos países com recente passado socialista, quanto nos ocidentais (informados 

pelo Welfare State), há uma preocupação em conter os gastos públicos, como forma 

de diminuir o perfil do Estado enquanto agente econômico e prestador de benefícios 

sociais. 

 

No Estado moderno, constitucional e de direito, o emprego do bem público 

obedece a normas com valor de garantia constitucional e administrativa, 

principalmente como regra a que se deve obedecer na escolha de cada despesa, na 

escrituração da contabilidade e dos balanços, nos quais estão divididas e 

distinguidas as despesas e as providências dos meios, o conceito jurídico da 

despesa provém de sua legalidade,ou seja, a despesa global devidamente 

autorizada, por ocasião da aprovação do orçamento; e a despesa particular, após a 



aprovação dos órgãos controladores, que as fazem passar pelos seus estágios 

necessários, a fim de que ela possa se tornar legítima:  O empenho, a liquidação e o 

pagamento. 

 

 2.1.3 RECEITAS PÚBLICAS 

 
As definições referentes a Receita Pública assumem sentidos diversos, 

porém, todas tendem para uma mesma acepção. Em sentido amplo, “receita pública 

é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas, 

condições ou correspondência no passivo, vem acrescer o seu vulto como elemento 

novo e positivo”, consoante propõe  Baleiero (1990, p. 97).  

 

As principais fontes de ingressos públicos são o domínio privado e o poder de 

tributar do Estado, nestes dois recursos, notadamente no último, que gera o imposto, 

se esteia a receita do Estado moderno, no entanto, há outras fontes de entradas ou 

ingressos públicos: o crédito público, a mais importante depois daquelas duas, as 

reparações de guerra, doações, emissão de papel moeda, heranças vacantes e 

penalidades figuram entre as mais freqüentes, porém, são recursos de pouca monta, 

à exceção do primeiro, o crédito público. 

 

As receitas públicas classificam-se, comumente, das fontes de onde 

promanam seus recursos, ou segundo suas origens. Assim, conforme a feição com 

que se reveste a sua obtenção, adquirem denominação própria: quando a receita 

advém da exploração econômica do patrimônio público, denomina-se originária; 

quando é resultante da manifestação da autoridade impositiva do Estado, denomina-

se derivada. Daí que as receitas do estado provêm de atividades econômicas-

privadas dos entes públicos, de monopólios, de empréstimos, e principalmente da 

imposição tributária. 

 

O direito de tributar do Estado decorre do seu poder de império, pelo qual 

pode fazer derivar para seus cofres uma parcela do patrimônio dos que estão 

sujeitos à sua jurisdição e que são chamadas receitas derivadas ou tributos. Em 



outros temos, os recursos originários são que o Estado obtém do seu patrimônio ou 

em conseqüência de atividades por ele desenvolvidas na órbita do comércio e da 

indústria, das operações bancárias e outras. Em suma referem-se á utilização do 

próprio patrimônio ou ao exercício de uma atividade empresarial. Por outro lado, os 

recursos derivados advêm do patrimônio alheio, quando o poder estatal faz valer o 

seu poder de império. 

 

No caso brasileiro, segundo a Lei 4320/64 que estatuiu normas de Direito 

Financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, 

Estados, Municípios e do Distrito Federal, e em Legislação Complementar, a 

classificação adotada é por categorias econômicas: Receitas Correntes que se 

constituem de Receita Tributária, Receita Patrimonial, Receita Agropecuária, Receita 

Industrial, Receita de Serviços, Transferências Correntes e outras Receitas 

Correntes e Receitas de Capital constituídas de Operação de Crédito, Alienação de 

Bens, Amortização de Empréstimos, Transferências de Capital, outras Receitas de 

Capital. 

          
 

 
2.2   ESTRUTURA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA 
 

Um sistema é sempre  o conjunto  coerente de partes de uma generalidade, 

de um todo, disciplinado por normas ou regras apropriadas e tendentes à obtenção 

de um resultado satisfatórios, sistema tributário, conseqüentemente, vem a ser o 

conjunto de todos os tributos de que um Estado deve lançar mão no exercício de 

sua atividade financeira, assim como das regras ou normas em que se apóia a 

criação, a gestão e  a aplicação desses tributos, ou seja, as normas que regulam as 

relações jurídico-tributárias 

 

O Sistema Tributário Brasileiro, inserido na Constituição Federal de 1988, nos 

artigos 145 a 162, onde estabelece as normas para a cobrança de tributos de 

pessoas físicas e jurídicas, as quais são contribuintes da Nação, Assim sendo, a 

Constituição, além de especificar quais os impostos federais, estaduais e municipais, 



estabelece ainda os limites de cada um deles, com o intuito de evitar conflitos e 

bitributação. Determina ainda não só as normas de aplicação dos tributos 

arrecadados, assim como também a sua distribuição entre a União, os Estados e os 

Municípios. 

 

Nos princípios normativos é possível fazer a identificação de dois tipos de 

normas. Algumas são simples regras jurídicas, limitando-se a reger a hipótese para 

a qual foram  criadas. Outras, porém em razão sobretudo do grande teor de 

abstração que assumem, funcionam, como autênticos princípios, têm o seu raio de 

atuação distendido sobre inúmeras normas. Isto significa que ela subjaz a uma série 

de normas, que no fundo, são implementadoras do princípio. 

 

Ao lado dos princípios constitucionais gerais, vamos encontrar uma série de 

outros que são voltados especificamente ao sistema tributário. São princípios, pois, 

que oferecem as diretrizes fundamentais na nossa Constituição em matéria 

tributária. 

 

2.2.1  A IMPORTÂNCIA DO ICMS PARA AS FINANÇAS DOS ESTADOS 
 

O ICMS é previsto genericamente no art. 115, inciso II, da Constituição 

Federal, que estatui: “Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 

sobre: operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e de comunicações, ainda que as operações e 

as prestações se iniciem no exterior”. Assim sendo, o ICMS é um imposto de 

competência dos Estados e do Distrito Federal que podem instituí-lo ou sobre ele 

dispor. 

 

A respeito do ICMS, comenta Carrazza ( 2001, p. 33): “A  sigla ICMS alberga 

pelo menos cinco impostos diferentes; a saber : imposto sobre operações mercantis 

(operações relativas à circulação de mercadorias); b) o imposto sobre serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal; c) o imposto sobre serviços de 

comunicação; d) o imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou 



consumo de lubrificantes e combustíveis líquido e gasosos e de energia elétrica; e, 

e) o imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais. 

O ICMS é a principal fonte de receita dos Estados e da maioria dos Municípios 

brasileiros, para o Estado da Bahia representou em média nos últimos dez anos 95% 

da arrecadação de todos os tributos, como se verifica tabela 1. 

     

 
 
TABELA 1 - Arrecadação Tributária por Tipo de Impostos Bahia - 1991 a 2002 

               (R$1,00) 

Ano ICMS ITD IPVA Outros Total 

1991             174.512,73              210,91                  507,27               6.749,82              181.980,73  

1992          1.881.843,64           2.622,18               4.010,55             58.196,73           1.946.673,10  

1993        39.490.600,00         54.100,00           125.200,00        1.045.800,00         40.715.700,00  

1994   1.146.609.400,00    2.858.300,00      20.786.300,00      26.627.600,00    1.196.881.600,00  

1995   2.098.974.000,00    4.349.500,00  43.638.100,00  18.410.200,00    2.165.371.800,00  

1996   2.528.302.930,09    4.579.924,12      57.369.530,48      21.947.323,62    2.612.199.708,31  

1997   2.562.687.659,79    5.718.125,69      65.290.261,49      61.001.815,01    2.694.697.861,98  

1998   2.691.952.979,60    4.914.029,90      71.463.189,60      68.840.113,42    2.837.170.312,52  

1999   3.022.802.560,64    5.990.917,33      74.194.715,21      73.395.360,01    3.176.383.553,19  

2000   3.756.351.200,99    5.906.595,08      88.166.241,74      76.707.310,36    3.927.131.348,17  

2001   4.234.145.010,07    5.250.258,98    108.381.768,19      83.467.969,18    4.431.245.006,42  

2002   5.057.508.338,17    8.186.575,36    121.696.974,44    102.993.064,50    5.290.384.952,47  

Fonte: SEFAZ/RLSTA 101, 1991 a 2002. 
 

 Daí que, qualquer medida que venha acarretar oscilação na arrecadação 

deste imposto, como as implementadas pela desoneração do ICMS nas 

exportações, implicará em importante conseqüência para as finanças do Estado. 

 
2.3  ASPECTOS GERAIS DO COMÉRCIO EXTERIOR NO BRASIL 
 

A legislação e execução das políticas de Comércio Exterior do Brasil são 

exercidas por diferentes entidades e órgãos subordinados a Ministérios da estrutura 

do Poder Executivo. Por muito falou-se na criação de um único ministério ou um 

banco, que reuniria todas as atividades da área do Comércio Exterior, mas, por 

problemas políticos, isto não se concretizou. 



Com a política de abertura promovida pelo governo Collor e a criação do 

Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCO-MEX), essas questões foram 

equacionadas. O governo conseguiu unir em nível da administração de Comércio 

Exterior, os três principais órgãos envolvidos, minimizando a burocracia e os 

conflitos operacionais desses órgãos, Secretaria de Comércio Exterior do Ministério 

da Indústria e Comércio Exterior, Secretaria da Receita Federal e Banco Central do 

Brasil. 

Composição das normas de Comércio Exterior no Brasil:  

LEGISLAÇÃO ADUANEIRA - É o conjunto de normas de controle e fiscalização de 

mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas, em território nacional, a 

título definitivo ou não. Essas normas estão consolidadas no regulamento aduaneiro 

- Decreto nº 91.030, de 05.03.85 e seus normativos complementares.  

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DE COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL - É o conjunto 

de normas que tem referência e aplicação ao imposto sobre importação de produtos 

estrangeiros (I.I.), ao imposto sobre produtos industrializados (I.P.I.) nos casos de 

importação, imposto de exportação (I.E.) e as contribuições, taxas e infrações 

cambiais relacionadas com a importação e exportação.  

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMÉRCIO EXTERIOR - É o conjunto de 

normas de cunho administrativo e de intercâmbio comercial, que regulamenta a 

pauta de importações e exportações. Essas normas estão consolidadas na Portaria 

SCE nº 02, de 22.12.92, para as exportações e Portaria SECEX nº 21, de 12.12.96, 

para as importações e seus normativos complementares de adequação às políticas 

de comércio exterior do Brasil.  

LEGISLAÇÃO CAMBIAL - É o conjunto de normas que disciplina a entrada de 

divisas no país em pagamento as exportações; a saída em pagamento às 

importações brasileiras e o registro de investimento estrangeiro, como também 

regulamenta toda estrutura operacional de câmbio formada pelas instituições 

financeiras. 

 

2.2.1 PROTECIONISMO DO COMÉRCIO EXTERIOR NO BRASIL 



O protecionismo foi uma característica marcante no comércio exterior e na 

política industrial brasileira desde os anos 30 até a liberalização do início dos 90. 

Sustentava-se em argumentos do tipo proteção à indústria nascente, defesa do 

interesse nacional, etc., mas justificava-se também por problemas de balanço de 

pagamentos. Historicamente, o sistema de proteção evoluiu de um sistema simples, 

baseado predominantemente na administração da taxa de câmbio e no controle das 

operações cambiais (até meados dos anos 50), para um sistema mais complexo, 

fortemente apoiado na tarifa aduaneira, na administração de regimes especiais de 

importação, na imposição de rigorosas barreiras não tarifárias e na concessão de 

incentivos e subsídios às exportações (de 1957 até o início dos anos 90). 

 

Constituía-se, no entanto, num protecionismo que uma corrente da doutrina  

denominou de frívolo, no sentido de não ter um propósito claro de aprendizado 

tecnológico nem prazo de vigência e obrigações em termos de contrapartidas de 

desempenho por parte das empresas (ou indústrias) beneficiadas. No início dos 

anos 90, o governo do presidente Fernando Collor implementou um programa de 

liberalização financeira externa e de eliminação de barreiras protecionistas contra a 

importação. 

Com a abertura comercial dos anos 90, esse tipo de protecionismo deixou de 

existir. Foram de início eliminadas todas as barreiras não tarifárias e os regimes 

especiais de importação, e drasticamente reduzidos os esquemas de incentivos e 

subsídios às exportações. A tarifa aduaneira permaneceu como o único instrumento 

de proteção. Foi estabelecido um cronograma de rebaixas nas alíquotas que, apesar 

das contramarchas impostas pelo desequilíbrio das contas externas, foi executado 

com rigor. Posteriormente, com a economia estabilizada e o câmbio sobrevalorizado, 

a proteção da tarifa aduaneira revelou-se insuficiente para algumas indústrias, 

voltando-se então a elevar alíquotas, estabelecer cotas de importação e medidas de 

salvaguarda e implementação de defesa contra práticas desleais de comércio, no 

âmbito das regulamentações da Organização Mundial do Comércio (OMC).Com a 

liberalização financeira externa, por sua vez, a economia brasileira integrou-se aos 



fluxos de capitais em busca de fontes de aplicações rentáveis de países em 

desenvolvimento, inclusive na América Latina pós-renegociação da dívida externa. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGIA 
 
 
3.1 OBJETIVO 
 

O objeto deste estudo é o comportamento da arrecadação do ICMS 

decorrente da aplicação da Lei Complementar 87/86 de 13 de setembro de 1996-Lei 

Kandir. 

 



3.2 TIPO DE PESQUISA 
 
3.2.1 Quanto ao objetivo da metodologia. 
 
 

A pesquisa classificou-se como descritiva, tendo sido focada na investigação, 

no levantamento estatístico, na análise e na aglomeração de informações sobre o 

comportamento da arrecadação do Estado da Bahia a partir da vigência da Lei 

Kandir  dos repasses advindos  da União. Visa principalmente, verificar se o Estado 

da Bahia teve perdas após a edição da referida Lei e proceder um estudo 

comparativo com uma projeção, caso não existisse esta Lei. Busca ainda, um estudo 

sobre uma correlação de variáveis (diferença entre a arrecadação com e sem a Lei e 

os repasses). Portando, serão esses dados a serem levantados, descritos e 

analisados. 

 

3.2.2 Quanto ao delineamento da metodologia. 
 

A pesquisa foi teórico-empírica por natureza, com levantamento de dados na 

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia; Secretaria da Indústria e Comércio do 

Estado da Bahia; levantamento de dados quantitativos e qualitativos através de sites 

de órgãos específicos como: IPEA,BC, FIPE, SEI, CACEX, MDIC,MINIFAZ, SASEX 

e BNDES a fim de coletar informações referentes comércio exterior e repasses da 

União. 

 

Elaboração de gráficos e tabelas relativos às exportações do estado da Bahia, 

no período de 1991 a 2001, à arrecadação do ICMS no período de 1991 a 2003 e 

desenvolveu-se também com pesquisa bibliográfica, obedecendo a uma série de 

etapas como seleção da legislação pertinente ao tema e consulta a publicações de 

doutrinadores, cujas obras balizam o conhecimento acerca do assunto, objeto deste 

trabalho.  

    

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              IV.  DISCUSSÃO E RESULTADOS 
 

4.1 A LEI KANDIR (LEI COMPLEMENTAR N° 87/96 DE 13.09.96)*1

 
 

A Lei Kandir foi elaborada num ambiente no qual se discutiam vários outros 

aspectos relacionados às finanças estaduais e municipais, principalmente as 

negociações em torno das dívidas públicas (mais especificamente as mobiliárias) 
que visam o chamado “ajuste fiscal”. 

 

Esta Lei foi de fundamental importância para o Governo Federal, no aspecto de 

se criar mecanismos de incentivos às exportações e de se tirar os impostos dos 



produtos brasileiros exportados. Esta retirada aumentaria a competitividade dos 

produtos primários e semi-elaborados no mercado internacional, aumentando as 

exportações, com efeitos positivos sobre a balança comercial do país. Seria 

importante também para o Governo Federal, se houvesse desonerações do ICMS 

sobre os ativos permanentes com o objetivo de incentivar a produção interna que em 

curto prazo, geraria aumento de receitas para os Estados e, conseqüentemente para 

os Municípios, em função dos novos investimentos que seriam feitos na economia 

em função dessas desonerações. Além disso, as empresas passariam a aproveitar o 

crédito dos pagamentos do ICMS no consumo de energia elétrica (posteriormente 

modificado com a Lei Complementar n° 102/2000). 

 

Com o objetivo de garantir o nível de arrecadação dos Estados, foi criado o 

chamado “seguro receita”. Tal seguro levava em consideração o limite máximo de 

perdas estimadas para cada Estado e garantia o mesmo nível de receita do ICMS 

obtido pelos Estados no período base de julho/95 a junho/96. Neste sentido, os 

Estados que obtivessem um nível de arrecadação, após a aprovação desta Lei, 

inferior à do período base, teria um mecanismo de ressarcimento de receita até o 

limite mencionado anteriormente. 

 

4.1.2  O MECANISMO DO “SEGURO-RECEITA” 
 

A Lei Complementar 87/96 instituiu também a figura do chamado Seguro-

Receita. Tal mecanismo não foi introduzido na Lei para ressarcir os Estados pelas 

perdas da arrecadação do ICMS decorrentes das medidas mencionadas, mas, sim, 

para garantir a manutenção do nível de receitas deste imposto num período de 

referência por ela definida, que no caso foi de julho/95 a junho/96, que serviria de 

base de comparação das arrecadações posteriores à sua implementação. 

Teoricamente, haveria o ressarcimento, desde que a arrecadação posterior fosse 

inferior àquela observada no período base. 

 

                                                                                                                                                         
1 Conhecida como Lei Kandir porque oriunda do Projeto de Lei de autoria do Deputado  Federal Antonio Kandir 



Nos subitens 5.8.1 e 5.8.2 do Anexo à referida Lei Complementar, ficou 

estabelecido que os valores que seriam repassados obedeceriam a um limite global 

máximo distribuído da seguinte forma: 

 

a) para o primeiro ano os gastos totais do Governo Federal com as compensações 

ficariam limitados a um montante de R$ 3,6 bilhões; 

b) para o ano seguinte, com a inclusão dos aproveitamentos dos créditos do uso e 

consumo, este montante atingiria R$ 4,4 bilhões. 

 

4.1.2.1 Sistema de apuração do seguro-receita 

O sistema de apuração do seguro-receita envolve uma série de cálculos 

cuidadosos, que estão detalhados no Anexo à Lei  Kandir. De forma simplificada, ele 

pode ser dado por: 

 

 

     VE = ( ICMSb X P X A )– ICMSr   

                            N 

 

 

Sujeito a VE £ VME , sendo que: 

 

         VME = VPE X P X A 
                           12 

 

onde:  

VE – Valor apurado da entrega referente a cada período de competência; 

ICMSb – Produto da arrecadação do ICMS no período base; 

ICMSr – Produto da arrecadação do ICMS no período de referência; 



P – Fator de atualização– obtido através da razão entre o índice de preços médio do 

período de referência e o índice de preços médio do período base, adotando-se o 

IGP-DI –FGV; 

A– Fator de ampliação – Equivalente a 3% no primeiro ano e 2% por ano nos dois 

anos subseqüentes, perfazendo no segundo ano 5,06% e 7,16% no terceiro ano; 

N – Número de meses que compõem o período de referência; 

VPE – Valor previsto da entrega anual de recursos; 

VME– Valor máximo da entrega de recursos destinados a cada Estado, incluída a 

parcela de seus Municípios; 

T – Fator de transição, igual a 1 nos exercícios de 1996 a 1998, reduzindo-se 

gradativamente até 2002. Os Estados que sofressem perdas superiores a 10% de 

sua arrecadação de ICMS teriam o prazo de repasse estendido na proporção de 

mais 1 (um) ano além de 2002 a cada acréscimo de 2% nas suas perdas, até o limite 

total de 16%, correspondendo ao prazo máximo de 10 anos, findo em 2006. A partir 

de 1999 inicia-se um período de transição em que os repasses   seriam reduzidos 

gradativamente a cada ano para 90%, 77,5%, 62,5% e 44,5% até o ano de 2002. No 

caso dos Estados que sofressem perdas superiores a 10%, este deságio seria 

estendido proporcionalmente até o último ano com direito ao repasse. 

 

Como já ressalvado no contexto deste estudo, o mecanismo de cálculo de 

ressarcimento foi alterado com a Lei Complementar n° 102/00, onde a partir de 

então, o valor que a União entregaria passa a ser fixo. Cada Estado recebe de 

acordo com seu coeficiente de participação.A referida Lei dispôs no item 1 de seu 

Anexo que no exercício financeiro de 2000 a União entregaria aos Estados e seus 

Municípios o valor de R$ 3.864.000.000,00 (três bilhões e oitocentos e sessenta e 

quatro  milhões de reais), distribuídos de acordo com os coeficientes de participação  

previstos no subitem 2.1, o coeficiente estabelecido para o Estado da Bahia foi de 

7,71666%. 

 

Nos exercícios financeiros de 2001 e 2002,  o valor a ser entregue em cada 

exercício seria de 3.148.000.000,00 (três bilhões cento e quarenta e oito milhões de 

reais), atualizados pelo IGP-DI da FGV com valor proporcional ao coeficiente 



resultante do somatório do valor das exportações de que trata o inciso II do art. 3º da 

Lei Complementar  87/96, a ser apurado pela SESSEX.  

 

4.1.3 ASPECTOS GERAIS DA LEI KANDIR 
 

Como conseqüência da Lei 87/96, muitos produtos de significativa 

importância na arrecadação do ICMS ficaram desonerados do ICMS, demandando 

muitas discussões judiciais, pois estes tinham expressiva participação na pauta de 

novas exportações, como a celulose, produtos siderúrgicos, etc. 

 

Dessa forma, esperava-se que oferecesse um instrumento de estímulo às 

exportações. 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. Ao estabelecer a cobrança do ICMS sobre as importações, mesmo que 

estas sejam realizadas por pessoas físicas, ainda que sem habitualidade, elimina a 

concorrência desleal entre os produtos nacionais e os importados. 

 

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

permitiu que as mesmas 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 alguns dos estabelecimentos apresentem saldo 

devedor. Permitiu também a transferência de créditos, obedecendo as condições 

estabelecidas pela legislação estadual. 

 

Em relação a não cumulatividade, a Lei preservou este princípio, ao permitir o 

crédito de parcela do ICMS pago em operações anteriores, reduzindo o valor devido 

na operação posterior, assegurando a manutenção dos créditos dos insumos 

utilizados na indústria de produtos destinados à exportação, inobstante serem estes 



desonerados de tributação, bem como as empresas que adquirem mercadorias para 

a comercialização no mercado interno e as exportam. A manutenção desses créditos 

assegurados nesta Lei é um dos motivos de grandes perdas para os Estados e 

demanda discussão jurídica quanto a sua legalidade no que concerne aos princípios 

gerais de Direito que são feridos, como o da não cumulatividade 

 

 
4.1.4 COMPORTAMENTO DAS EXPORTAÇÕES DO ESTADO DA APÓS A 
EDIÇÃO DA LEI KANDIR. 

 
As exportações do Estado da Bahia após a edição da Lei Kandir não 

aumentaram como era a expectativa dos seus defensores, como pode ser verificado 

na tabela 2, o que se constata é que os valores se mantiverem estagnados em todos 

os seguimentos demonstrados. 

 
                                                   

Tabela 2 - Valor das Exportações Baianas por Fator Agregado 1991 – 2001 

     (US$1000 FOB)
Ano Produtos 

Básicos 
Produtos Industrializados Operações 

Especiais 
Total 

  Semimanufaturados Manufaturados   

1991 167.577 469.927 561.694 4.968 1.204.166 
1992 156.218 492.285 738.361 3.294 1.390.158 
1993 202.243 431.081 809.393 7.637 1.450.354 
1994 237.450 557.192 915.183 10.672 1.720.497 
1995 217.125 647.673 1.039.081 15.313 1.919.192 
1996 269.804 574.894 983.223 18.209 1.846.130 
1997 218.678 704.035 921.463 23.420 1.867.596 
1998 217.808 641.924 947.187 21.963 1.828.882 
1999 188.064 549.954 813.112 30.016 1.581.146 
2000 183.222 716.421 993.941 49.384 1.942.968 
2001 231.317 629.729 1.204.247 54.358 2.119.651 

Fonte: MDIC/SECEX e PROMO-BA, 1991 a 2001 

 

4.1.5 TENDÊNCIA  DAS EXPORTAÇÕES BAIANAS, SEM E COM  A  LEI 
KANDIR. 



 
Analisando as tendências das exportações baianas sem os efeitos da Lei 

Kandir e, o seu comportamento após sua vigência, como demonstrado na tabela 3, 

verificamos que até 1996 o ramo que tem a maior participação no total das 

exportações, é o que tem maior  tendência, que era de 40% de crescimento 

acumulado, depois se destaca produtos industrializados manufaturados, com 

crescimento acumulado de 11%, por último produtos industrializados 

semimanufaturados com 5% de crescimento acumulado. 

 

Após 1996 até 2001 o ramo que tem menor participação no total das 

exportações, continua sendo o de maior tendência com 27% de crescimento 

acumulado, depois se destaca os produtos industrializados manufaturados com 5%  

de  crescimento   acumulado, logo   atrás  vem  os   produtos  industrializados  

semimanufaturados com 3% de crescimento acumulado. E o notável é que os 

produtos básicos tiveram um decrescimento de –2%. 

 

 
        Tabela 3 Tendência das Exportações Baianas por Fator Agregado 1991 – 2001      

Ano Produtos 
Básicos 

Produtos Industrializados Operações 
Especiais 

  Semimanufaturados Manufaturados  

Antes da 
lei 

1,11 1,05 1,12 1,40 

Depois 
da lei 

0,98 1,03 1,05 1,27 

 

 
4.1.6   PERDAS DO ESTADO DA BAHIA DECORRENTE DA LEI KANDIR. 

 

Em relação ao estado da Bahia a desoneração das exportações, trouxe 

perdas, tendo em vista o Estado ter um perfil de exportador de produtos primários, 



semi-elaborados e também industrializados, tendo estes segmentos grande peso na 

arrecadação do ICMS, como indicado na tabela 4. 

•   (R$1,00)

Ano Agropecuária Industria Comércio Serviços e 
Diversos 

Total 

1991 3.708,40 91.020,10 60.540,90 16.358,60 171.628,00

1992 26.410,90 1.053.562,20 612.934,60 226.820,40 1.919.728,10

1993 697.600,00 22.640.200,00 12.198.000,00 3.845.500,00 39.381.300,00

1994 26.998.900,00 630.018.800,00 377.840.000,00 135.036.600,00 1.169.894.300,00

1995 36.594.900,00 1.127.364.200,00 694.664.100,00 252.668.500,00 2.111.291.700,00

1996 35.973.000,00 1.387.543.800,00 773.254.400,00 342.314.400,00 2.539.085.600,00

1997 36.085.100,00 1.426.596.900,00 746.593.700,00 362.601.900,00 2.571.877.600,00

1998 30.992.000,00 1.534.878.000,00 755.569.000,00 380.354.300,00 2.701.793.300,00

1999 38.840.095,45 1.673.252.623,93 949.311.444,59 514.979.389,22 3.176.383.553,19

2000 45.049.927,99 2.048.376.967,92 1.130.181.050,16 703.523.402,10 3.927.131.348,17

2001 39.303.044,52 2.255.977.769,91 1.277.336.755,67 858.627.436,32 4.431.245.006,42

 

 

 

Tabela 4 - Arrecadação do ICMS por Atividade Econômica -  Bahia - 1991 a 2001 

 

Fonte: SEFAZ/ASPLAN, 1991 a 2001 

 

 

4.1.7 REPASSES DO GOVERNO FEDERAL. 
 

 

Mesmo a Lei tendo estabelecido uma compensação através de repasses pelo 

Governo Federal mediante a aplicação de um coeficiente sobre o montante das 

exportações, 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 alegadas perdas. Conforme as tabelas 5A  e 5B,  o repasse recebido pela Bahia 

no período de setembro de 1997 a dezembro de 2003 totalizou R$1.258.664.393.00 

(um bilhão, duzentos e cinqüenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil 



e trezentos e noventa e três reais), valor já corrigido monetariamente pelo IGP-DI, 

referência jan/2004 

  

 
 

TABELA 5A  REPASSES DA LEI KANDIR 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: ICF/SEFAZ 

Mês +1997 1998 1999 2000

 *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr

Jan     9.264.549 18.346.331 9.915.984 19.253.854 9.994.684 16.194.858

Fev     9.728.647 19.261.446 9.929.929 18.461.308 10.147.388 16.411.110

Mar     5.083.607 10.041.781 9.211.505 16.793.155 8.870.047 14.319.505

Abr     5.123.737 10.134.222 9.261.055 16.878.510 8.974.078 14.468.644

Mai     5.170.273 10.202.825 12.789.026 23.387.770 9.065.843 14.519.353

Jun     5.198.687 10.230.249 9.307.502 16.849.149 9.158.421 14.532.441

Jul     5.225.947 10.323.099 9.367.492 16.692.373 9.258.835 14.367.118

Ago     5.248.718 10.385.727 9.433.732 16.570.202 12.671.853 19.311.654

Set 17.310.428 35.227.949 5.304.192 10.497.632 9.516.039 16.472.587 10.559.878 15.982.823

Out 73.511.412 149.093.445 5.332.672 10.557.146 9.611.910 16.329.922 8.447.902 12.739.124

Nov 16.610.417 33.411.454 5.356.707 10.623.826 9.720.494 16.106.898 6.335.927 9.516.992

Dez 14.300.330 28.567.684 50.730.571 99.636.399 9.845.701 16.116.167 4.223.951 6.296.819

             

Total   246.300.533  230.240.683  209.911.894  168.660.440

Obs:  1) * Valor Histórico 
          2) ** Valor corrigido pelo IGP-DI referência janeIro/04 

 
Tabela 5B -   REPASSES DA LEI KANDIR   

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês 2001 2002 2003 

 *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr

        Fonte: ICF/SEFAZ 

*R$ **R$ Corr 

Jan 8.319.464 12.341.706 9.181.611 12.374.368 23.848.495 24.933.526 

Fev 8.319.464 12.299.918 9.181.611 12.352.154 23.450.885 24.134.101 

Mar 8.319.464 12.202.299 9.181.611 12.338.607 7.413.018 7.504.412 

Abr 8.319.464 12.066.006 9.181.611 12.252.838 7.413.018 7.473.762 

Mai 8.319.464 12.013.166 9.181.611 12.118.306 7.413.018 7.524.180 

Jun 8.319.464 11.840.328 9.181.611 11.911.071 7.413.018 7.524.713 

Jul 8.319.464 11.651.601 9.181.611 11.671.785 7.413.018 7.524.854 

Ago 8.319.464 11.547.679 9.181.611 11.402.695 7.413.018 7.524.376 

Set 8.319.464 11.503.949 9.181.611 11.109.444 7.413.018 7.523.590 

Out 8.319.464 11.339.501 9.181.611 10.660.640 7.413.018 7.523.282 

Nov 8.319.464 11.253.961 9.181.611 10.072.435 7.413.018 7.522.917 

Dez 8.319.464 11.233.739 9.181.611 9.807.640 7.413.018 7.472.294 

          

Total  141.293.854  138.071.983  124.186.006 



           Obs:  1) * Valor Histórico 

   2) ** Valor corrigido pelo IGP-DI referência janeIro/04     
 

No gráfico da figura 1, que representa a distribuição dos repasses da União 

desde sua a implantação, se constata que esses repasses têm ocorrido em valores 

decrescentes, e como já foi visto em demonstrativos anteriores, não houve um 

aumento correspondente nas exportações e um compensador aumento da 

arrecadação do ICMS que ao menos justificasse este decréscimo. 

             
 

  Figura 1 -DISTRIBUIÇÃO DOS REPASSES DA LEI KANDIR  EM REAIS CORRIGIDO PELO IGP-DI 

DE JAN/04, DE 1997 À 2003                                            
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onte: GEINC/SEFAZ 

 

Os governantes do Estado alegam que ocorreram no período perdas de 

arrecadação no valor de R$1.174.517.829,00 (um bilhão cento e setenta e quatro 

milhões, quinhentos e dezessete mil e oitocentos e vinte e nove reais) corrigido 

monetariamente pelo mesmo índice utilizado para cálculo dos repasses, conforme os 

dados contidos nas tabelas 6A e 6B.                                        



                                
 

TABELA 6A  - PERDAS DA LEI KANDIR 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
      
      Obs:  1) * Valor Histórico   

Fonte: GEINC/SEFAZ                                                

                    2) ência janeiro/04    
            3) Cotação dólar fiscal médio mensal                  

 ** Valor corrigido pelo IGP-DI refer

MÊS 1997 1998 1999 2000 

 *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr 

JAN 2.254.756 4.766.116 5.455.907 10.804.181 3.571.458 6.934.695 5.874.026 9.517.962

FEV 2.441.468 5.139.185 2.840.762 5.624.337 4.443.952 8.262.010 7.532.876 12.182.726

MAR 2.654.534 5.523.611 3.760.195 7.427.610 4.802.046 8.754.432 5.248.307 8.472.690

ABR 1.832.055 3.789.829 4.406.536 8.715.674 3.346.374 6.098.853 5.846.272 9.425.774

MAI 5.389.097 11.114.701 5.991.753 11.823.902 6.088.330 11.133.956 7.730.608 12.380.916

JUN 5.228.302 10.708.055 4.873.861 9.591.040 4.533.124 8.206.206 8.525.933 13.528.819

JUL 6.294.269 12.879.718 8.181.975 16.162.301 6.724.925 11.983.458 6.454.671 10.015.841

AGO 5.753.842 11.778.559 6.042.304 11.956.008 6.457.546 11.342.579 10.724.008 16.343.177

SET 6.103.547 12.421.151 7.876.038 15.587.624 6.219.968 10.766.977 5.816.501 8.803.522

OUT 3.588.407 7.277.890 5.204.809 10.304.015 8.032.132 13.645.997 6.971.215 10.512.335

NOV 5.149.084 10.357.258 3.524.720 6.990.491 6.354.328 10.529.148 8.614.467 12.939.514

DEZ 3.928.639 7.848.220 4.623.095 9.079.901 8.484.880 13.888.674 7.270.520 10.838.465

                  

Total 

                        
   Tabela 6B - PERDAS DA LEI KANDIR 
 
  
                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fon    
      Obs:  1) * Valor Histórico   

te: GEINC/SEFAZ                                              

                  2) ncia janeiro/04    
            3) Cotação dólar fiscal médio mensal                                         

 ** Valor corrigido pelo IGP-DI referê

 

50.618.001 103.604.295 62.781.957 124.067.084 69.059.063 121.546.985 86.609.405 134.961.739

 
Fonte: GEINC/SEFAZ 

MÊS 2001 2002 2003 

 *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr 

JAN 6.272.796 9.305.528 9.733.984 13.118.820 15.431.962 16.134.067

FEV 5.053.967 7.472.042 5.953.283 8.009.038 17.207.522 17.708.845

MAR 7.797.950 11.437.385 5.901.790 7.931.056 14.303.019 14.479.359

ABR 8.260.495 11.980.481 9.415.014 12.564.313 17.625.528 17.769.957

MAI 12.534.473 18.099.568 9.132.556 12.053.561 22.778.012 23.119.581

JUN 12.061.972 17.166.696 8.811.536 11.430.983 20.056.262 20.358.460

JUL 10.998.047 15.403.019 20.174.632 25.646.258 16.881.667 17.136.351

AGO 14.412.010 20.004.327 19.364.955 24.049.449 21.307.686 21.627.771

SET 13.165.113 18.204.393 20.047.542 24.256.861 24.798.994 25.168.896

OUT 16.438.576 22.405.922 23.685.695 27.501.128 31.055.033 31.516.957

NOV 14.566.771 19.704.861 21.439.846 23.519.996 22.841.117 23.179.740

DEZ 7.773.715 10.496.816 20.277.766 21.660.363 12.559.366 12.659.795

              

Total 129.335.884 181.681.039 173.938.597 211.741.825 236.846.167 240.859.778



De acordo com o gráfico da figura 2, Inversamente ao ocorrido com os 

repasses,  as perdas têm se mostrado crescentes 

 
FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS PERDAS DA LEI KANDIR EM REAIS CORRIGIDO PELO IGP-DI  
DE JAN/04, DE 1997 À 2003. 
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Fonte: GINC/SEFAZ 
 
 
4.1.8 PERDAS VERSOS REPASSES COMPENSATÓRIOS DO GOVERNO 
FEDERAL. 
 

                                                                                                                                               

Não obstante as alegações do governo estadual o autor da Lei, o então 

deputado Antônio Kandir afirma: “O seguro receita, em primeiro lugar, não foi 

imposto aos estados. Ao contrário , foi exaustivamente negociado. Como disse , o 

projeto de lei só foi votado pela Câmara dos Deputados depois que concordaram 

com seus termos. Segundo, não seria razoável ressarcir “perdas” sem levar em 

conta os ganhos que a lei propiciou , que são de difícil ou impossível  quantificação. 

Quanto, por exemplo, seria arrecadado a menos, devido à dificuldade de controle, se 

a norma legal não permitisse que o fabricante de cigarros pode ser designado como 

contribuinte substituto dos varejistas? Quanto os estados deixam de perder em 

virtude de a lei ter fechado a lacuna que era utilizada para sonegação do imposto 

incidente sobre os combustíveis? 



 

Terceiro, as “perdas” computadas pelos estados não são integralmente 

perdas. Parte do que foi exportado não existiria se a lei não desonerasse as 

exportações; e as aquisições de máquinas e equipamentos seriam menores sem a 

lei. Para chegar ao valor verdadeiro das perdas, essas precisariam ser computadas 

considerando exportações e aquisições de bens de capital que hipoteticamente 

ocorreriam na ausência da lei. Porém é impossível de ser feito, ainda que fosse 

adotada, seria contestada pela parte que se sentisse prejudicada. Exatamente por 

isso se optou pelo “Seguro Receita”, mesmo que  nesse sistema, a União corra o 

risco de estar cobrindo quedas de arrecadação que não têm nenhuma relação com a 

lei.  

 

A tabela 7 permite uma comparação anual dos repasses e das perdas na 

arrecadação do ICMS em decorrência da Lei, verifica-se que estas perdas 

apresentam uma tendência de crescimento. Como demonstra o gráfico da figura 3. 

se verifica também que há uma tendência de diminuição dos repasses da União, 

havendo uma disparidade crescente entre os repasses e as perdas.    
 
Tabela 7 - REPASSES E PERDAS LEI KANDIR NO PERÍODO DE 1997 À 2003 

 

   REPASSES PERDAS 
ANOS *R$ **R$ Corr *R$ **R$ Corr 
1997  121.732.588   246.300.533     50.618.001   103.604.295  
1998  116.768.309   230.240.683     62.781.957   124.067.084  
1999  117.910.370   209.911.894     69.059.063   121.546.985  
2000  107.708.807   168.660.440     86.609.405   134.961.739  
2001    99.833.565   141.293.854   129.335.884   181.681.039  
2002  110.179.330   138.071.983   173.938.597   211.741.825  
2003  121.429.555   124.186.006   236.846.167   240.859.778  

 

 

 

 

 
 

Fonte: GEINC/SEFAZ 
                Nota:  * Valor Histórico 
                          ** Valor corrigido pelo IGP-DI referência janeiro/04 
 

 

 
Figura 3 - EVOLUÇÃO DOS REPASSES E PERDAS DA LEI KANDIR EM REAIS CORRIGIDO        

   PELO IGP-DI DE JAN/04, DE 1997 À 2003 
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Fonte: GEINC/SEFAZ 
 
 
4.1.9 REFORMA TRIBUTÁRIA E A LEI KANDIR 
 

A Emenda Constitucional nº 42 de 19 de dezembro de 2003 constitucionalizou 

a desoneração do ICMS sobre as exportações. A imunidade  nas exportações foi 

ampliada com a alteração da alínea “a”,inciso X, § 2°, e a criação da alínea “d”, do 

mesmo inciso,do  art. 155, estendendo-se assim, a quaisquer mercadorias ou 

serviços prestados ou destinados  ao exterior. 

 

Na redação anterior, o benefício constitucional aplicava-se apenas aos 

produtos industrializados, excluídos os semi-elaborados. Na verdade, não vai ocorrer 

modificação da situação fática atual, uma vez que a Lei Complementar no 87/96 já 

excluía quaisquer mercadorias ou serviços da incidência do imposto, quando 

destinados ao exterior. O benefício fiscal apenas ganha status de imunidade 

constitucional. 

  

           A manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas 



operações e prestações anteriores, no caso das exportações, também apenas 

ganhou status constitucional, na medida em que a mesma Lei Complementar no 

87/96  já contemplava o exportador com  este benefício. 

 

  O art. 91, introduzido no Ato das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal, alterou a entrega de recursos que já era prevista no art. 31 da Lei 

Complementar no 87/96, para compensar os Estados e o Distrito Federal pela perda 

da arrecadação, em decorrência da desoneração tributária das exportações. Foi uma 

forma de conquistar o apoio dos governadores para a reforma tributária, que se fazia 

urgente no ano de 2003. 

 

 Neste aspecto a grande mudança foi o fato de que a lei complementar previa 

este repasse até 2006 e, com a alteração constitucional, o mesmo perdurará, 

conforme definido em lei complementar, até que o ICMS tenha o produto de sua 

arrecadação destinado predominantemente, em proporção não inferior a oitenta por 

cento, ao Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. CONCLUSÃO 
 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, havia a necessidade de 

regulamentar o ICMS. Inicialmente uma legislação provisória (convênio 66/88) 

regulamentava este imposto de fundamental importância para o sistema tributário 



brasileiro, somente a partir de 1996, através da Lei complementar 87 foi 

regulamentado tal imposto. 

 

Havia uma necessidade premente de estimular o desenvolvimento através de 

incentivos aos investimentos, às exportações e a outras atividades econômicas 

como a agricultura, estabelecendo assim condições para uma concorrência 

equilibrada entre produtos importados e nacionais.  

 

A Lei Kandir tinha intrinsecamente no seu texto características essenciais 

como as citadas desonerações das exportações; como também a desoneração dos 

investimentos; a proteção às indústrias nacionais contra a concorrência desleal; a 

simplificação sistemática de apuração e redução da carga do ICMS sobre a 

agricultura; a conciliação das necessidades do fisco com a proteção dos direitos dos 

contribuintes.  

 

Esses eram os objetivos iniciais da Lei Complementar 87/96, que projetava 

todos os elementos e circunstancias narrados acima, para a plenitude de sua 

atuação.   

 

Porém, todos estes aspectos levantados acima, não alcançaram os objetivos 

traçados na consecução desta Lei, ou seja, não corresponderam a contento, ou pelo 

menos não atingiram completamente a sua propositura inicial. Nos parágrafos a 

seguir faremos uma breve exposição conclusiva do não atingimento destas metas, 

como veremos abaixo. 

 

Na aplicação da Lei Kandir, avaliamos o caso do Estado da Bahia, onde a sua 

arrecadação foi afetada, mesmo não tendo na exportação um forte componente de 

suas atividades econômicas. 

 
Percebe-se claramente que o Estado da Bahia perdeu receitas, mesmo com o 

implemento do seguro-receita, que não foi capaz de compensar as perdas efetivas. 

 



O mecanismo do seguro-receita penaliza os Estados que, através do esforço 

próprio, conseguem elevar as suas receitas. Isto se deve ao fato de que, ocorrendo 

elevação da arrecadação do ICMS, o mecanismo do seguro-receita não produz 

ressarcimento, se o volume de receita ultrapassar o patamar básico estabelecido, 

neste caso a norma atua no sentido contrário à sonegação e do sucesso de 

programas para a elevação de receitas dos Estados. 

 

Concluímos então que a Lei Complementar 87/96, ao regulamentar com 

grande atraso o novo ICMS instituído pela constituição federal de 1988, e nesta 

oportunidade ser adaptada como instrumento de política econômica, mesmo 

atingindo parcialmente seus objetivos em alguns seguimentos, não conseguiram 

desempenhar satisfatoriamente o papel ao qual se destinava, ou seja, não propiciou 

uma arrecadação adequada às necessidades das unidades federadas, e no caso 

específico à Bahia, determinando desequilíbrio nas receitas estaduais e causando 

retração em uma grande fonte de recursos, tendo em vista que o ICMS representa 

95% da receita tributária do Estado.  

 

Salienta-se também que, não há indicativo de que as exportações tenham 

aumentado em função das desonerações e de que os investimentos tenham sido 

alavancados pelo aproveitamento dos créditos nas aquisições dos ativos. No Estado 

se observa que em grande parte as alterações positivas na pauta das exportações 

tem maior correspondência com outros fatores que determinam as cotações dos 

preços internacionais.  

 

As poucas oscilações ocorridas ao longo do tempo deveram-se mais a fatores 

externos, como cotações internacionais de produtos agrícolas, do que aos incentivos 

da lei. O mesmo fato se observa em relação aos investimentos que aparentemente 

foram muito pouco influenciados por ela. 

 

Outro aspecto relevante se deve ao fato de ter havido mudança na política 

cambial. Na época de sua criação, uma das suas justificativas que se apresentava 

era de que com as desonerações haveria melhoria na competitividade dos produtos 



brasileiro no exterior. Com isto espera-se aumento nas exportações. Na realidade os 

incentivos dados significaram apenas transferência de rendas para os produtores 

sem os efeitos esperados nos níveis de comercialização. O aumento do valor do 

dólar em relação ao real tem efeitos muito mais positivos sobre as exportações do 

que as isenções dadas. 

 

Tais reflexões e dados salientados remetem à conclusão de que as 

autoridades tributárias do país e o Congresso Nacional, mesmo após a 

constitucionalização de alguns dispositivos da Lei Kandir, através da PEC 42 de 

dezembro/2003, não encontraram ainda uma forma consensual que preserve os 

aspectos mais positivos do ICMS, no que diz respeito à sua finalidade básica de 

prover recursos necessários à execução das políticas públicas dos Estados.  

 

Tão pouco tem definida uma política consistente de estimulo efetivo ao 

desenvolvimento do comércio internacional que paralelamente estimule o 

engajamento dos governos Estaduais ao um maior empenho neste seguimento, 

principalmente nos Estados onde estas atividades econômicas são incipientes, como 

no caso do Estado da Bahia. 

 

Pela dimensão das questões levantadas só teríamos respostas concretas numa 

reforma tributária mais ampla possível, que se dispusesse a ir fundo na revisão de 

um sistema tributário que já se encontra ultrapassado e modificado com 

experimentos, alguns caracterizados como paliativos, caso típico da própria Lei 

Kandir e a sua constitucionalização no projeto de emenda constitucional 42 citado no 

parágrafo anterior, que nada mais é, que um remédio passageiro para satisfazer 

setores da economia que se encontram insatisfeitos causando debilitações ainda 

maior as finanças públicas sem, contudo alcançar o objetivo proposto.       
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