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A Série Panorama Fiscal é uma publicação bimestral do Observatório de Finan-
ças Públicas do Ceará (Ofice), um centro de estudos e pesquisas instituído 
pela Fundação Sintaf e patrocinado pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará 

(Sintaf) e pela Associação de Aposentados Fazendários do Ceará (AAFEC) que se 
propõe a analisar de forma científica e independente a situação fiscal do Estado 
do Ceará e dos municípios cearenses.

Neste intuito, a Panorama Fiscal tem como objetivo principal realizar a análise 
histórica dos indicadores econômico-financeiros do Estado do Ceará, utilizando 
diversas fontes disponíveis, comparando os índices analisados com os mesmos 
indicadores de outras unidades federadas, contribuindo, assim, com a transpa-
rência e o controle social.
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RESUMO

Diante das dificuldades causadas pela pandemia de COVID-19, que tem afetado toda 
a população mundial nos mais diversos aspectos, é esperado que os Estados, Distrito 
Federal e Municípios sofram com maior intensidade a perda de receitas decorrente da 
queda na atividade econômica.  Também é notório que, diferente da União, os supra-
citados entes não dispõem de tantas opções alternativas para financiar suas despesas 
operacionais, bem como aquelas derivadas exclusivamente da crise sanitária enfren-
tada pela pandemia. Nesse contexto marcado por crise sanitária, econômica e fiscal 
em que as incertezas são muitas, faz-se necessário discutir meios que possibilitem aos 
Estados e Municípios garantir à manutenção dos serviços oferecidos a sociedade, bem 
como ampliar ações nas áreas da saúde, assistência social e educação, visando garantir 
as mínimas condições para os mais afetados pela pandemia. Assim, temos uma situa-
ção em que é requerido aos Estados ampliar seus gastos enquanto se enfrenta uma 
grave crise de arrecadação, um cenário que requer a adoção de medidas que possibi-
litem aumentar a receita de Estados e Municípios. Dessa forma, o presente trabalho 
tem como objetivo apresentar um conjunto de medidas que possibilitariam ganhos 
de arrecadação no curto e médio prazo sem que para isso seja necessário recorrer a 
aumentos na carga tributária estadual. As propostas aqui discutidas dizem respeito 
aos seguintes pontos: desoneração das exportações decorrente da Lei Complementar 
87/1996; alterações do Pacto Federativo que garantam a criação do Fundo de Participa-
ção Social; revogação do benefício fiscal denominado de Juros sobre Capital Próprio 
e revisão das alíquotas de ICMS utilizadas no regime de substituição tributária com 
carga líquida. Os resultados obtidos para o Ceará, bem como para os demais estados, 
apontam a possibilidade de significativos ganhos de receita caso as medidas aqui 
propostas sejam adotadas.

PALAVRAS-CHAVE
Crise Fiscal, Crise Sanitária, Aumento da Arrecadação, Ceará.



ABSTRACT

In view of the difficulties caused by the COVID-19 pandemic, which affected the entire 
world population in the most diverse aspects, it is expected that States, the Federal 
District and Municipalities will suffer with a greater loss of revenue due to some econo-
mic activities. It is also notable that, unlike the Union, the aforementioned do not have 
alternative options to finance their expenses, as well as those derived exclusively from 
the health crisis faced by the pandemic. In this context, marked by health, economic 
and fiscal crises, as there are many incidents, it is necessary to discuss the means that 
allow States and Municipalities to guarantee the maintenance of the services offe-
red in society, well-being as actions in the areas of health, assistance and education, 
guarantee as minimum conditions for those most affected by the pandemic. Thus, 
we have a situation in which the United States is required to spend its money while 
facing a serious collection crisis, a scenario that requires the adoption of measures 
that allow to increase the revenue of States and Municipalities. Thus, the present work 
aims to present a set of measures that will make it possible to obtain a collection in 
the short and medium term without, for that, it being necessary to execute a state 
tax. The proposals discussed here concern the following points: exemption resulting 
from Complementary Law 87/1996; changes to the Federative Pact that guaranteed 
the creation of the Social Participation Fund; revocation of a tax benefit called Inte-
rest on Equity and revision of the ICMS rates used in the tax substitution regime with 
net charge. The results obtained for Ceará, as well as for the other states, point to the 
possibility of revenue gains if the measures applied here are adopted.

KEYWORDS
Fiscal Crisis, Sanitary Crisis, Increased Collection, Ceará.
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1. INTRODUÇÃO

Diante das dificuldades causadas pela pandemia de COVID-19, que tem afetado 
toda a população mundial nos mais diversos aspectos, é esperado que os Estados, 
Distrito Federal e Municípios sofram com maior intensidade a perda de receitas 
decorrente da queda na atividade econômica.  Também é notório que, diferente 
da União, os supracitados entes não dispõem de tantas opções alternativas para 
financiar suas despesas operacionais, bem como aquelas derivadas exclusivamente 
da crise sanitária enfrentada.
 Nesse contexto marcado por crise sanitária, econômica e fiscal em que as 
incertezas são muitas, faz-se necessário discutir meios que possibilitem aos Estados 
e Municípios garantir à manutenção dos serviços oferecidos a sociedade, bem como 
ampliar ações nas áreas da saúde, assistência social e educação, visando garantir 
as mínimas condições para os mais afetados pela pandemia. Assim, temos uma 
situação em que é requerido aos Estados ampliar seus gastos enquanto se enfrenta 
uma grave crise de arrecadação, um cenário que requer a adoção de medidas que 
possibilitem aumentar a arrecadação de Estados e Municípios.
 Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um con-
junto de medidas que possibilitariam ganhos de arrecadação no curto e médio 
prazo sem que para isso seja necessário recorrer a aumentos na carga tributária 
estadual. As propostas aqui discutidas dizem respeito aos seguintes pontos: deso-
neração das exportações decorrente da Lei Complementar 87/1996; alterações do 
Pacto Federativo que garantam a criação do Fundo de Participação Social; revogação 
do benefício fiscal denominado de Juros sobre Capital Próprio e revisão das alí-
quotas de ICMS utilizadas no regime de substituição tributária com carga líquida.
 Tendo em vista o objetivo proposto, este trabalho está dividido em seis 
seções das quais a presente introdução é a primeira. Em seguida é discutido as 
perdas de arrecadação decorrentes da Lei Complementar 87/1996. A seção 3 é des-
tinada a tratar da criação do Fundo de Participação Social, enquanto que as seções 
4 e 5 tratam da revogação do Juros Sobre Capital Próprio e revisão das alíquotas 
aplicadas no regime de substituição tributária com carga líquida, respectivamente. 
Por fim, a seção 6 traz as considerações finais.

2. LEI COMPLEMENTAR 87/1996 – LEI KANDIR

A Constituição Federal de 1988 na alínea a do inciso X, Art. nº 155 estabeleceu que o 
imposto sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) 
não incidiria sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, 
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excluídos os semielaborados definidos em lei complementar.
 Para tanto, já em 1991, a Lei Complementar nº 65 definiu os produtos semie-
laborados que poderiam ser tributados pelos Estados e Distrito Federal quando da 
sua exportação para o exterior, deixando a cargo do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz) a elaboração da lista dos produtos industrializados semiela-
borados, atualizando-a sempre que necessário.
 O produto industrializado semielaborado teria que atender a três critérios 
definidos nos incisos I, II e III do Art. 1º da Lei:

I - que resulte de matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral sujeita ao 
imposto quando exportada in natura.
II - cuja matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral não tenha sofrido 
qualquer processo que implique modificação da natureza química originária.
III - cujo custo da matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral represente 
mais de sessenta por cento do custo do correspondente produto, apurado segundo 
o nível tecnológico disponível no País.

 A Lei Complementar 87/1996, a chamada Lei Kandir, tornou não incidente as 
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos 
primários e produtos industrializados semielaborados, ou serviços da cobrança 
do ICMS que vigorava desde 1988.
 O Art. 31.da Lei Kandir garantia, até o ano de 2002, que a União entregasse 
recursos mensalmente aos Estados e seus Municípios. Já em 2002, foi sancionada 
a Lei Complementar nº 115/2002, que alterou a Lei Kandir e estabeleceu que estes 
recursos seriam subordinados à existência de disponibilidades orçamentárias 
consignadas a essa finalidade na respectiva Lei Orçamentária Anual da União, 
inclusive eventuais créditos adicionais nos exercícios financeiros de 2003 a 2006, 
sendo os efeitos da Lei Complementar produzidos a partir de 1º de janeiro de 2003.
 Do total dos recursos, a União entregaria setenta e cinco por cento ao 
próprio Estado e vinte e cinco por cento aos seus Municípios, distribuídos segundo 
os mesmos critérios de rateio aplicados às parcelas de receita que lhes cabem 
do ICMS.
 Entretanto, a partir do ano de 2004, os governadores precisavam negociar, 
a cada ano, com o Ministério da Fazenda o montante a ser repassado, pois a LC nº 
115 deixou de fixar o valor.
 Nesse contexto, a compensação que a União faria ao Estados decorrente do 
ICMS que deixou de ser arrecadado com a desoneração das exportações não chegou 
a ser regulamentada apesar da Emenda Constitucional nº 42 de 2003 estabelecer 
o repasse.
 No ano de 2016, ao julgar uma ação do Estado do Pará, o Supremo Tribunal 
Federal (STF), por maioria dos votos, decidiu conceder o prazo de um ano para que 
o Congresso aprovasse uma lei que compensasse financeiramente os Estados. Após 
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este recurso, vários Estados também recorreram ao Supremo. Caso não ocorresse a 
aprovação, caberia ao Tribunal de Contas da União (TCU) fixar as regras e calcular 
os repasses.
 Em fevereiro de 2019, o ministro do STF, Gilmar Mendes, atendeu ao pedido 
da Advocacia-Geral da União e concedeu o prazo de mais doze meses para o Con-
gresso Nacional regulamentar os repasses da Lei Kandir. Já em fevereiro de 2020, 
o ministro deu mais noventa dias para as partes chegarem a um acordo.
 Após todos os impasses enfrentados durante anos, o Supremo Tribunal 
Federal, em decorrência da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão 
(ADO) 25 movida pelo estado do Pará, homologou em maio de 2020, o acordo 
entre a União e os Estados que prevê o repasse de R$ 65,6 bilhões. Desse total, R$ 
58 bilhões devem ser repassados obrigatoriamente até o ano de 2037.

 2.1 Cálculo da perda de receita pública em 
decorrência da Lei Kandir

De modo a calcular o impacto da Lei Kandir sobre as contas públicas estaduais 
foram obtidos os valores mensais das exportações nacionais de produtos básicos 
e semimanufaturados (segundo a classificação por fator agregado) na modali-
dade Free On Board 1(FOB) em dólares americanos. Em seguida, tais valores foram 
multiplicados pela taxa de câmbio média R$/US$ (compra) do respectivo mês. 
Com isso, têm-se os valores correntes em reais das exportações nacionais dessas 
duas categorias de produtos. Posteriormente, tais valores foram deflacionados 
utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), trazendo-os a preços 
constantes de dezembro de 2019.
 Com os valores reais das exportações, aplicou-se o percentual de 6,85% 
calculado em Kume e Piani (1997) como sendo a média das alíquotas incidentes 
sobre as exportações dos principais setores produtivos em 1995. Em outro cenário, 
foi aplicada uma de 13% incidente sobre produtos primários e semielaborados. 
A potencial receita de ICMS incidente sobre as exportações nos dois cenários, 
portanto, foi estimada aplicando tais alíquotas de 6,85% e 13% sobre o valor das 
exportações nacionais em determinado ano.
 Evidentemente, ao aplicar uma alíquota, o potencial arrecadatório na prá-
tica tenderia a ser menor que o efetivamente calculado, dado que a tributação 
das exportações teria como efeito colateral o seu desincentivo e, portanto, sua 
redução. Além disso, haveria também algum impacto sobre a taxa de câmbio, o 
que novamente alteraria a receita potencial.

¹ Modalidade na qual o exportador se responsabiliza pela mercadoria exportada até o momento 
em que ela é embarcada no navio. A partir daí é o importador quem se torna responsável pelo frete 
e seguro.
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 De modo a observar a potencial base de incidência do tributo, foram cole-
tados dados de exportações classificadas por seu fator agregado. Tal classificação 
distingue as mercadorias em quatro categorias diferentes: Produtos Básicos (grau 
reduzido de elaboração, como bens agrícolas e minérios); Semimanufaturados 
(grau intermediário de elaboração, como óleos vegetais e açúcar); Manufaturados 
(elevado grau de elaboração, como máquinas e produtos químicos); e Transações 
Especiais, que incluem doações e amostras.
 O gráfico abaixo exibe as exportações brasileiras de 2003 a 2019 em 
milhões de dólares correntes classificadas por fator agregado. Foram excluídas 
as mercadorias consideradas Transações Especiais devido à sua baixa relevância 
no total exportado. 
 Observando o gráfico, é possível perceber que a base de incidência (básicos 
e semimanufaturados) cresceu ao longo dos anos, tanto percentualmente como 
em valores absolutos. Em 2003, os produtos básicos, semimanufaturados e manu-
faturados representaram respectivamente 29%, 15% e 55% do total exportado. Em 
2019 tais valores passaram a ser, conforme o gráfico mostra, de 53%, 13% e 35%, 
respectivamente.

Gráfico 2.1 – Exportações brasileiras por fator agregado – 2003 a 2019

Fonte: elaboração própria com dados do Ipeadata.
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 Em seguida, para calcular a perda dos estados, foram subtraídas das receitas 
potenciais as transferências do Governo Federal aos entes federativos como com-
pensação pela Lei Kandir². Obteve-se então um saldo dado pela diferença entre o 
que os estados poderiam arrecadar aplicando uma alíquota de ICMS sobre suas 
exportações e o que eles efetivamente receberam da União como compensação 
por não poderem aplicar tal alíquota.
 O gráfico e a tabela a seguir apresentam a perda anual de receita tributária 
conjunta, líquida dos repasses federais, no período de 2003 a 2019, das 27 unida-
des da federação nos dois cenários diferentes (com alíquota de 6,85% ou de 13%), 
calculada como descrito acima. Apesar de a Lei Kandir ter entrado em vigor em 
1997, optou-se por utilizar dados de 2003 em diante devido à Lei Complementar 
nº 115/2002, que fez alterações a respeito dos repasses da União aos Estados como 
compensação pela Lei Kandir.

Gráfico 2.2 – Perda anual de receita tributária dos estados em decorrência 
da Lei Kandir – 2003 a 2019

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e Ipeadata.

 

²  Os valores transferidos já estão deduzidos dos percentuais do Fundef (2003-2006) e do Fundeb 
(2007-2019).
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Tabela 2.1 - Perda anual de receita tributária dos estados em decorrência da 
Lei Kandir – 2003 a 2019

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN); e Ipeadata.

 Conforme o gráfico e tabela acima mostram, a perda anual de receita dos 
estados em decorrência da Lei Kandir alcança valores substanciais. Nos cenários 
com alíquotas de 6,85% e 13,00% o menor valor da série histórica ocorre em 2003, 
quando foi de aproximadamente R$ 10,43 bilhões e R$ 25,16 bilhões enquanto que 
em 2019, os valores foram de R$ 40,69 bilhões e   de R$ 77,22 bilhões, respectiva-
mente, poderiam ter sido obtido pelos estados.
 De modo a detalhar as perdas por estado, foi selecionada uma amostra de 
cinco estados, sendo um estado de cada região: Ceará, Goiás, Pará,  Rio Grande do 
Sul e  São Paulo.
 Por ausência de dados de exportações estaduais discriminadas por fator 
agregado, os dados escolhidos agora seguem a Standard Industrial Classification 
of All Economic Activities (ISIC), recentemente adotada pela Subsecretaria de 
Inteligência e Estatística de Comércio Exterior (SITEC) do Ministério da Econo-
mia para categorização das exportações brasileiras. Tal classificação identifica as 
mercadorias em quatro categorias: Agropecuária, Indústria Extrativa, Indústria de 
Transformação e Outros Produtos. Uma nota técnica escrita pela SITEC permite 
calcular, a partir dos dados de exportações segundo a classificação ISIC, os valores 
que seriam registrados utilizando a classificação por Fator Agregado.
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Tabela 2.2 – Exportações – Fator Agregado x ISIC

Fonte: Subsecretaria de Inteligência e Estatística de Comércio Exterior.

 De acordo com a tabela, 99,99% das exportações classificadas como Agro-
pecuária (pela ISIC) são consideradas Produtos Básicos pela classificação por fator 
agregado. Da mesma forma, dos produtos da Indústria de Transformação, 60,57% 
são bens Manufaturados segundo a classificação por fator agregado, de modo que 
os 39,43% restantes são produtos básicos ou semimanufaturados.
 Desse modo, para o cálculo da base de incidência de cada um dos estados, 
foram selecionadas as exportações classificadas como Agropecuárias e Indústria 
Extrativa. Além disso, conforme citado no parágrafo anterior, aproximadamente 
40% das exportações da indústria de transformação são bens básicos ou semima-
nufaturados. Portanto, além das exportações agropecuárias e da indústria extrativa, 
foi adicionado mais 40% do valor das exportações da indústria de transformação 
para o cálculo da base de incidência de cada estado. Apesar de tais percentuais 
serem a nível nacional e se referirem aos anos de 2015 a 2019, optou-se por apli-
cá-los como aproximação para cada estado.
 Em 2019 o Estado do Ceará exportou em dólares correntes, US$ 171 milhões 
em produtos agropecuários, US$ 31 milhões da indústria extrativa e US$ 2,066 
bilhões de produtos da indústria de transformação. A base de incidência para esse 
estado, portanto, é dada pela soma das exportações agropecuárias, da indústria 
extrativa, e 40% da indústria de transformação, que no caso resulta em US$ 1,029 
bilhão. Esse é o valor estimado de exportação de produtos primários e semielabo-
rados que o Ceará exportou em 2019 e que constitui a base de incidência do ICMS 
para este trabalho.
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Gráfico 2.3 – Receita Potencial de ICMS sobre as exportações 
de produtos primários e semielaborados – Ceará

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN); e do Comex Stat (MDIC/Ministério da Economia).

Gráfico 2.3 – Receita Potencial de ICMS sobre as exportações 
de produtos primários e semielaborados – Goiás

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN); e do Comex Stat (MDIC/Ministério da Economia).
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Gráfico 2.3 – Receita Potencial de ICMS sobre as exportações 
de produtos primários e semielaborados – Pará

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN); e do Comex Stat (MDIC/Ministério da Economia).

Gráfico 2.3 – Receita Potencial de ICMS sobre as exportações 
de produtos primários e semielaborados – Rio Grande do Sul

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN); e do Comex Stat (MDIC/Ministério da Economia).
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Gráfico 2.3 – Receita Potencial de ICMS sobre as exportações 
de produtos primários e semielaborados – São Paulo

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN); e do Comex Stat (MDIC/Ministério da Economia).

 
Observa-se que, em ambos os cenários – alíquota de 6,85% e de 13% - a 

perda de receita varia bastante entre os estados. Ceará, Pará e São Paulo apresen-
tam suas maiores perdas de receita no ano de 2019, indo de R$ 284 milhões para o 
Ceará no cenário com alíquota de 6,85% até R$ 12,08 bilhões para São Paulo com 
alíquota de 13% no ano em questão.
 Finalizando esta seção, a tabela abaixo apresenta conjuntamente os dados 
apresentados nos cinco gráficos acima.

Tabela 2.3 – Receita Potencial de ICMS sobre as exportações de produtos 
primários e semielaborados dos estados selecionados – 2003 a 2019

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (SGS/BCB); Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN); e do Comex Stat (MDIC/Ministério da Economia).
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3. ALTERAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO  

 3.1 Criação do Fundo de Participação Social

Atualmente, as principais transferências fiscais da União para Estados, Distrito 
Federal e Municípios são o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).  Conforme determina o artigo 159 da Consti-
tuição Federal:

Art.159. – A União entregará:
I. do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na 
seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal;
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios;

 Entretanto, no que diz respeito à arrecadação das contribuições sociais, 
especialmente as contribuições referentes ao Programa de Integração Social (PIS), 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), não existe nenhum fundo de participação, 
determinado pela Constituição Federal, para que a União repasse aos Estados e 
Municípios um percentual dos valores arrecadados dessas contribuições sociais. 
Dessa forma, a União fica com 100% dessa receita.
 Portanto, sobre este aspecto, a sociedade fica prejudicada porque os esta-
dos e municípios ficam com suas receitas reduzidas, com isso as aplicações de 
recursos nas funções saúde, previdência e assistência ficam prejudicadas nesses 
entes federativos.
 Nesse sentido o repasse das contribuições sociais para os Estados e Muni-
cípios, deverá ser feito através de Emenda à Constituição Federal estabelecendo o 
Fundo de Participação Social (FPS) para estados e municípios. Os recursos desse 
fundo deverão ser aplicados, exclusivamente, em despesas com saúde, previdência 
e assistência.
 A Constituição Federal de 1988 em seu Art. 194 determina:
“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos 
à saúde, à previdência e à assistência social.” (BRASIL, 1988)
 Destaca-se que o texto refere-se à iniciativa de todos os “Poderes Públicos”. 
Contudo, como citado acima, os recursos arrecadados para financiar a seguridade 
social (saúde, previdência e assistência social) ficam concentrados unicamente na 
União, tornando assim os demais entes da Federação muitas vezes incapazes de 
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oferecer respostas satisfatórias aos problemas dessas funções do Estado.
 Considerando o exposto, a presente seção objetiva apresentar uma proje-
ção de quanto os Estados, Distrito Federal e os Municípios poderiam ter recebido 
caso as contribuições sociais arrecadas pela União fossem repartidas nos mesmos 
moldes do FPE e FPM.
 Inicialmente, apresenta-se o valor total do fundo para Estados e Municípios, 
considerando o período de 2009 a 2019. Todos os valores apresentados nesta seção 
foram deflacionados para preços de 2019, utilizando o IPCA. A Tabela 3.1 apresenta 
os resultados.

Tabela 3.1 – Projeção do FPS total para estados e municípios – 2009 a 2019

Fonte: Análise da Arrecadação das Receitas Federais – Receita Federal do Brasil

 O total de contribuições foi obtido somando a arrecadação das contribui-
ções referentes ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL. Sobre esse montante, aplica-se 21,5% 
para se obter o FPS para os estados e 22,5% para o FPS dos municípios. Tomando 
o ano de 2019, a instituição do FPS teria garantido para os estados um montante 
adicional de R$ 89,431 bilhões, enquanto que os municípios teriam um total de R$ 
93,59 bilhões adicionais para repartir entre si.
 O Gráfico 3.1 apresenta os mesmos resultados da Tabela 3.1, possibilitando 
uma leitura mais dinâmica da tabela acima.
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Gráfico 3.1 – Projeção do FPS total para estados e municípios – 2009 a 2019

Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

 Para encontrar o valor estimado que cada estado receberia do FPS total 
relatados na tabela e no gráfico acima, foram coletados dados da receita de FPE 
de cada estado. Em seguida, foram somados os valores anuais de todos os estados 
para obter a receita de FPE agregada em cada ano. O percentual de cada estado, 
portanto, foi calculado dividindo sua receita de FPE em determinado ano pelo 
somatório das receitas de FPE de todos os estados no mesmo ano.
 Por exemplo, se o somatório das receitas de FPE dos estados em determi-
nado ano resultar em R$ 100 bilhões, e um dado estado tiver recebido R$ 5 bilhões 
desse total, seu percentual, portanto, é de 5%. Com isso, caso o FPS nesse mesmo 
ano tenha sido calculado em, por exemplo, R$ 50 bilhões, a fatia que esse estado 
receberia do FPS seria 5% de R$ 50 bilhões, ou seja, R$ 2,5 bilhões.
 A Tabela 3.2 apresenta os valores que cada Estado teria recebido ano a ano 
de FPS, conforme o percentual explicado acima.
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Tabela 3.2 – Projeção do FPS por estado – 2009 a 2019

Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

 Para simplificar a leitura dos dados trazidos na Tabela 3.2, o Gráfico 3.2 
totaliza as receitas do período para cada Estado.

Gráfico 3.2 – Projeção do FPS Total por estado – 2009 a 2019 

Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

 Destaca-se que o Estado da Bahia seria o maior beneficiado com a existên-
cia do FPS com uma receita adicional projetada de R$ 86,71 bilhões. Em seguida 
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vem o Ceará com uma projeção de R$ 69,02 bilhões acumulados entre 2009 e 
2019. A média para todos os estados é de R$ 36,08 bilhões, enquanto a mediana, 
representada pelo Amapá, é de R$ 32,26 bilhões.
 Pontua-se também que os maiores beneficiados pela criação do FPS seriam 
os Estados das regiões Norte e Nordeste que historicamente são mais pobres. Dessa 
forma, a criação desse fundo poderia contribuir para diminuir as desigualdades 
econômicas e sociais entres as regiões brasileiras.
 Dessa forma, é possível concluir que concluir que a criação do FPS seria 
extremamente benéfica para estados e municípios. Sobretudo para as populações 
mais carentes, tendo em vista que os recursos do fundo em questão seriam desti-
nados a despesas com a seguridade social, gerando assim uma serie de benefícios 
sociais, para além da melhora fiscal.

4. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL 
DENOMINADO DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

O benefício fiscal chamado de Juros sobre Capital Próprio (JSCP) foi instituído pela 
Lei nº 9.249 de 1995 mediante à implementação do Plano Real, com o objetivo de 
compensar a extinção da correção monetária dos balanços das empresas. 
 A correção monetária que tinha à sua contextualização histórica do país 
ligada a  períodos de forte inflação que impactavam na desvalorização do poder 
aquisitivo da moeda nos elementos do patrimônio das empresas,  essa atualização 
monetária estava determinada no artigo 185 da Lei 6.404/1976, a Lei das S/As, tendo 
como objetivo, medir o resultado inflacionário em cada  exercício financeiro. 
 O Art. 185 da Lei 6.404/1976, Lei das S/As, determinava:
  “Art. 185. Nas demonstrações financeiras deverão ser considerados os 
efeitos da modificação no poder de compra da moeda nacional sobre o valor dos 
elementos do patrimônio e os resultados do exercício.”
 Este artigo foi revogado pela Lei 7.730/1989, que deu nova redação da apura-
ção e realização do resultado inflacionário. Posteriormente, a Lei 7.739/1989 revogou 
a Lei 7.730/1989, estabelecendo novas disposições sobre o resultado inflacionário.
 A Lei nº 7.799/1989, instituiu o Bônus do Tesouro Nacional (BTN), e em seu 
Art. 3° determinava:
 “Art. 3° A correção monetária das demonstrações financeiras tem por obje-
tivo expressar, em valores reais, os elementos patrimoniais e a base de cálculo do 
imposto de renda de cada período-base.”
 Este artigo foi revogado pela Lei 9.249/1995, que instituiu o benefício de 
Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP), em seu Art. 9º, § 1º, estabelece:

Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os 
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juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a 
título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio 
líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
 § 1º O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de 
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas 
de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem 
pagos ou creditados.

 A partir da revogação das Leis que tratavam da correção monetária das 
demonstrações financeiras, tanto para efeitos societários ou fiscais, os JSCP pas-
saram a representar para as empresas uma despesa com remuneração de sócios 
e acionistas. Despesa esta considerada dedutível na base do Imposto de Renda.
 Para efeito de cálculo dos Juros sobre o Capital próprio, as empresas podem 
efetuar o cálculo para remunerar seus sócios e acionistas, desde que não exceda à 
variação pro rata dia da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) que é divulgada pelo 
Banco Central do Brasil. O efetivo pagamento fica condicionado a 50% do lucro 
antes do Imposto de Renda ou 50% do Patrimônio Líquido corrigido pela TJLP.  
 Após a aplicação da TJLP sobre o Patrimônio Líquido, encontra-se o valor 
máximo para crédito ou pagamento a título de juros remuneratórios, estando 
limitado de acordo com os incisos I e II, § 2º, Art. 75 da Instrução Normativa RFB nº 
1.700/2017, que estabelecem:

Art. 75º
...
§ 2º O montante dos juros remuneratórios passível de dedução nos termos do 
caput não poderá exceder o maior entre os seguintes valores:
I - 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido do exercício antes da dedução dos 
juros, caso estes sejam contabilizados como despesa; ou
II - 50% (cinquenta por cento) do somatório dos lucros acumulados e reservas de 
lucros.

 Ainda nesse contexto, o § 3º da IN RFB nº 1.700/2017 estabelece que o lucro 
líquido mencionado no inciso I será aquele apurado após a dedução da CSLL e antes 
da dedução do IRPJ. Ao final, opta-se pelo maior valor das duas alternativas.
 O § 8o do Art. 9º da Lei 9.249 de 1995 estabelece:

Art. 9º
...
§ 8º Para fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, serão consideradas 
exclusivamente as seguintes contas do patrimônio líquido: 
I - capital social;
II - reservas de capital; 
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III - reservas de lucros;  
IV - ações em tesouraria; e  
V - prejuízos acumulados 

 Cabe mencionar que depois de pagos de forma individualizada os Juros 
de Capital Próprio aos sócios ou acionistas, é exigido o Imposto de Renda retido na 
fonte de 15% que será recolhido pela empresa, que possui o papel de contribuinte 
responsável, mas que pertence ao sócio ou acionista, contribuintes de fato. Entre-
tanto, há perda de arrecadação na esfera federal referente ao adicional de Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), não tributadas na pessoa física. 
 Tendo em vista a perda de arrecadação do IRPJ na esfera federal, os estados 
e municípios também são afetados já que a base cálculo do Fundo de Participa-
ção dos Estados (FPE) e  Fundo de Participação dos Municípios (FPM)  também é 
reduzida, já que 21,5% e 22,5% do Imposto de Renda, são transferidos pela União 
para estados e municípios, respectivamente, como determina o Art. nº 159 da Cons-
tituição Federal:

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na 
seguinte forma:  
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 
Municípios; 

 De maneira geral, ainda que a utilização de remuneração através dos 
Juros sobre Capital Próprio seja facultada às empresas, ao longo dos últimos 
vinte e quatro anos, o número de empresas optantes por esse benefício fiscal, 
cresceu muito no Brasil, sendo método de opção à distribuição de Dividendos, 
pois a própria lei permite que o valor dos juros seja imputado ao valor dos divi-
dendos obrigatórios, bem como vantagens tributárias que permite redução legal 
da tributação sobre o lucro.
 Tendo em vista o que foi até aqui exposto, fica nítido que o JSCP permite as 
empresas reduzirem a base de cálculo sobre a qual irá incidir do Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ), gerando perda de arrecadação e consequente prejuízo a 
sociedade brasileira.
 Vale ressaltar que esse benefício se estende a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), conforme determina o §11, do “Art. 9º da Lei 9.249/1995:

“Art. 9º... 
... 
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 § 11.  O disposto neste artigo aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.”   

 A Tabela 4.1 traz exemplo numérico do cálculo dos juros sobre capital pró-
prio, bem como a dedução no lucro respeitando os limites de dedutibilidade.

Tabela 4.1 – Exemplo numérico do cálculo dos JSCP e Limite Legal

Fonte: Elaborado pelo autor

 De acordo com a tabela é possível perceber que antes da utilização do JSCP 
o lucro era de R$ 14.000,00 e passou a ser no valor de R$ 7.500,00, o que representa 
redução de 46,43% da base de cálculo do IR e da CSLL.
 Portanto, é relevante que se analise quanto a União poderia aumentar sua 
arrecadação caso a dedução do JSCP da base de cálculo do IRPJ fosse revogada. Tal 
estimativa é importante, pois, permitiria que tais recursos fossem destinados para 
a saúde, por exemplo, aumentando também os valores disponíveis para estados 
e municípios o que diminuiria os problemas do orçamento dos entes federativos 
como um todo.
 A Tabela 4.2 apresenta os valores arrecadados através do IRPJ referentes ao 
regime de lucro real, informando nas duas últimas colunas qual o seria o adicional 
de arrecadação caso não existisse o JSCP. Para analisar quanto a Receita Federal 
poderia arrecadar adicionalmente, foi utilizada para a base de cálculo do que foi 
efetivamente arrecadado no período analisado em comparação com a base que 
seria sem redução, a mesma proporção do exemplo numérico exibido em relação 
à base de cálculo após a utilização dos JSCP e a base de cálculo antes de aplicar o 
método. Cabe ressaltar que foi utilizada a alíquota cheia, ou seja, 15% IRPJ básico 
+ 10% IRPJ adicional.
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Tabela 4.2 – Análise da Arrecadação do IRPJ 2009 a 2019

Fonte: Análise da Arrecadação das Receitas Federais – Receita Federal do Brasil

 Tomando como base esta análise, temos um adicional médio de aproxi-
madamente R$ 86,72 bilhões. A Tabela 4.3 apresenta quanto desse adicional seria 
direcionado ao FPE e FPM.

Tabela 4.3 – Adicional FPE e FPM - 2009 a 2019

Fonte: Análise da Arrecadação das Receitas Federais – Receita Federal do Brasil

 Os gráficos a seguir apresentam a série histórica da receita adicional de 
FPE que cincos estados receberiam, caso o JSCP seja revogado.
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Gráfico 4.1 – Adicional de FPE com Revogação do JSCP– Ceará

Fonte: elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 
Receita Federal do Brasil.

Gráfico 4.2 – Adicional de FPE com Revogação do JSCP– Pará

Fonte: elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 
Receita Federal do Brasil.
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Gráfico 4.3 – Adicional de FPE com Revogação do JSCP– Goiás

Fonte: elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 
Receita Federal do Brasil.

Gráfico 4.4 – Adicional de FPE com Revogação do JSCP– Rio Grande do Sul

Fonte: elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 
Receita Federal do Brasil.
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Gráfico 4.5 – Adicional de FPE com Revogação do JSCP– São Paulo

Fonte: elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e 
Receita Federal do Brasil.

 Os dados apresentados nos gráficos e tabelas desta seção nos permitem 
concluir que a revogação do JSCP, aumentaria não só a arrecadação, mas principal-
mente os recursos disponíveis para estados e municípios. Tal medida propiciaria 
um incremento valores direcionados para as atividades de proteção social dos 
estados, ou seja, saúde, educação, assistência dentre outras.

5. ICMS cobrado no regime de Substituição 
Tributária com Carga Líquida

A substituição tributária é um regime que atribui um contribuinte responsável 
pela retenção e recolhimento do Imposto devido nas operações subsequentes até 
o consumidor final. 
 No Ceará, a Lei nº 14.237/2008 dispôs sobre o regime de substituição tri-
butária cobrado por carga líquida estabelecendo os responsáveis, na condição de 
substitutos tributários, pela retenção e recolhimento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
 O ICMS a ser retido e recolhido, segundo a Lei, é o equivalente à carga 
líquida resultante da aplicação dos percentuais sobre o valor da operação. Tais 
percentuais estão no anexo III, que foi alterado pela Lei nº 16.177/2016 por conta 
da mudança de alíquota modal do ICMS no estado do Ceará de 17% para 18%.
 Maia et al. (2018, 2019) buscaram analisar o impacto sobre a arrecadação do 
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ICMS no Ceará na modalidade de carga líquida, utilizando a análise das demons-
trações financeiras de empresas selecionadas dos anos 2016, 2017 e 2018 para 
encontrar a carga líquida de mercado, mediante à margem de lucro contábil de 
cada uma delas e compará-las com a margem de lucro fiscal, carga líquida legal. Os 
referidos trabalhos podem ser acessados em https://bityli.com/uFxjh (Panorama 
18) e https://bityli.com/juKD9 (Panorama 22).
 Nessa pesquisa, foram selecionados contribuintes dos setores atacadista e 
varejista que se enquadravam na Classificação Nacional de Atividades Econômicas 
(CNAE) descritos pela Lei 14.237/2008. Os resultados do estudo demonstraram que 
o estado do Ceará deixou de arrecadar em 2016, 2017 e 2018, R$ 1,6 bilhão, R$ 1,4 
bilhão e R4 2,4 bilhões, respectivamente. 
 Dessa forma, conclui-se que uma revisão anual das alíquotas praticadas, 
bem como dos percentuais de agregação utilizados para operacionalizar o regime 
de substituição tributária é obrigatoriamente necessária.
           Portanto, o ajuste fiscal deve levar em consideração a maximização da receita 
e a otimização da despesa. Arrecadando mais, de forma justa, o Estado poderá 
aplicar esses recursos em educação, saúde, saneamento, segurança e outras fun-
ções típicas de Estado.
 O gráfico a seguir traz uma série histórica, com início em 2012, evidenciando 
o total empenhado em despesas de capital acumulado em seis bimestres. A lógica 
é a mesma dos gráficos 2.1, 2.2 e 2.4.

6. CONCLUSÕES

Tendo em vista as propostas aqui discutidas, a situação inicialmente observada 
em que existe a necessidade de ampliar gastos, mas com evidente queda de arre-
cadação, essa demanda pode ser solucionada  com a adoção das medidas aqui 
apresentadas. Assim, os governadores e prefeitos responsáveis pela tomada de 
decisão em suas respectivas esferas governamentais devem analisar essas medidas 
e propor ao Congresso Nacional, Assembleias Legislativas  e Câmaras Municipais, 
projetos legislativos que atendam as propostas sugeridas nesse trabalho.
 Acerca da Lei Complementar 87/1996, que desonerou as exportações da 
cobrança de ICMS, dentre outros resultados, verificou-se que o Ceará no ano de 
2019 poderia ter arrecadado aproximadamente R$ 284 milhões de ICMS.
 No que diz respeito à criação do Fundo de Participação Social, os resultados 
obtidos mostram que a criação do referido fundo garantiria o montante de R$ 89,4 
bilhões para ser dividido entre os Estados e R$ 93,6 bilhões entre Municípios no ano 
de 2019. Considerando especificamente o caso do Ceará, o valor destinado para os 
cofres públicos seria de R$ 6,59 bilhões.
 Com a revogação do benefício fiscal de Juros Sobre o Capital Próprio (JSCP), 
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os valores adicionais para a formação do FPE e do FPM em 2019 atingem o mon-
tante de R$ 20,65 bilhões e 21,61 bilhões, respectivamente. Dessa forma, o Ceará 
teria um aumento de R$ 1,52 bilhão nas transferências recebidas de FPE, do Governo 
Federal.
 No Ceará, com  a revisão das alíquotas praticadas no regime de cobrança 
de ICMS por substituição tributária com carga líquida, garantiria incrementos na 
arrecadação de  R$ 2,4 bilhões em 2018, com a equiparação margem de lucro fiscal 
à margem de lucro contábil.
 Portanto, os dados aqui apresentados tornam claro a existência de alternati-
vas para contornar a queda na arrecadação decorrente da crise sanitária enfrentada, 
cabendo somente a disposição política para buscar tais recursos.
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