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RESUMO

A análise da política de incentivos fiscais praticada pelo Estado do Ceará e seus impactos 
junto  à  arrecadação  de  ICMS  foram  o  foco  deste  trabalho.  Por  meio  de  uma  análise 
econômica do período de 1995 a 2006, procurou-se identificar as externalidades causadas pela 
adoção  e  intensificação  da  política  de  incentivos  fiscais  neste  estado.  O  estudo  foi 
desenvolvido utilizando  basicamente  a  análise  documental.  Os  dados  utilizados  são 
secundários e foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica e estudos elaborados na 
internet.  A arrecadação estadual  com ICMS deste  período demonstrou  uma tendência  de 
crescimento. Entretanto, a participação dos segmentos ligados ao setor industrial, setores que 
recebem incentivos fiscais, vêm reduzindo-se ao longo do período analisado. Outros setores, 
como o de energia elétrica, serviços de comunicação e combustíveis apresentaram uma forte 
elevação na participação da arrecadação de ICMS. Os resultados da investigação demonstram 
que existe uma relação íntima entre o aumento da arrecadação das receitas de ICMS e o 
aumento da participação de setores ligados a  serviços.  Esse fato indica que a  política  de 
incentivos fiscais praticada pelo estado do Ceará pode estar sendo financiada indiretamente 
pela  população,  através  de  uma intensa  transferência  de  renda  causada  pelo  aumento  da 
participação  dos  setores  de  serviços  básicos,  energia  elétrica  e  comunicação,  e  ainda 
combustíveis na estrutura tributária. 

Palavras-chave: Arrecadação. ICMS. Incentivos fiscais. Transferência de renda.
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ABSTRACT

The analysis of the tax incentive´s policy practiced by the State of Ceara and its impacts from 
the  ICMS tax  collections have  been  the  focus  of  this  work.  Through  a 
economic analysis of the period between 1995 to 2006, tried to identify externalities caused 
by  the  adoption  and intensification  of  the  tax  incentives  policy  in  this 
state.  The  study was conducted using basically the document  analysis.  The  data  used are 
secondary and  were  collected  through  a  literature  search  and 
studies on the Internet. The state´s ICMS tax collections in this period has shown a tendency 
to growth. However, the participation of segments linked to the industrial sector, sectors that 
receive tax  incentives,  are  cutting  themselves  over  this 
analysis  period.  Other  sectors  such  as  electrical  energy,  communication  services  and 
fuels showed a strong increase in participation of  ICMS tax collection. The research results 
demonstrate  that  there  is  an  intimate  relationship  between  the  increase the  ICMS  tax 
collection  and  the  increase  of  the  participation  of  industries  related  to  services.  This 
fact indicates  that  the  policy  of  tax  incentives  practiced by  the  state  of  Ceara  is  being 
financed indirectly by the people who through an intensive income transfer caused by the 
increased  participation  of  the  basic  services´s  sectors,  electricity  and  communication 
and further fuels, in the tax structure.

Words-Key: Collection tax. ICMS. Tax incentives. Income transfer.
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1. INTRODUÇÃO

Em economia, é comum deparar-se com o dilema da escolha, ou seja, o  trade-off que 

define  como será  a  atuação  dos  setores  público  e  privado  no  mercado,  Krugman,  2007. 

Baseado neste dilema econômico, o Estado precisa definir sua forma de atuação na economia. 

A teoria econômica clássica e neoclássica, bem representada por Adam Smith, David Ricardo, 

Stuart  Mill  e  Jean Baptiste  Say,  defende uma atuação mínima do Governo na economia. 
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Contrária  a  essa  idéia  surge  a  teoria  keynesiana,  que  defende  uma atuação  mais  ativa  e 

presente do Estado. 

Ao longo da história, verificou-se que a atuação do Estado na economia era importante, 

mas com cautela, pois sua intervenção no mercado causa distorções aos agentes econômicos 

envolvidos  no  processo.  Portanto,  em  situações  que  a  “mão  invisível”  do  mercado  não 

conseguir alocar os recursos disponíveis de maneira ótima, faz-se necessária a intervenção do 

Estado para amenizar as deficiências do mercado, (VIOL, 1999). 

De  uma  forma  pouco  organizada, as  políticas  governamentais  de  atração  de 

investimentos tornaram-se uma ferramenta importante no mundo, principalmente no período 

pós-segunda  Guerra  Mundial,  quando  as  nações  iniciaram  um  verdadeiro  duelo  pelos 

investimentos externos. Este processo intensificou-se ao longo dos anos, inclusive passando a 

ocorrer entre regiões ou estados subnacionais com o objetivo de atrair novos investimentos e 

desenvolver a região. 

Uma das principais motivações para a utilização de políticas de incentivos industriais é a 

existência de vantagens competitivas de alguns Estados ou regiões, em relação aos demais, o 

que torna este processo de competição tributária regional  bem próximo de um mundo de 

concorrência imperfeita, no qual se pode reportar a relação “centro-periferia”, como afirmam 

(SILVA,  2001;  FILHO,  2003 apud (KRUGMAN, 1991)),  em que  estes  centros  possuem 

características próprias que funcionam como um imã, atraindo para si e regiões circunvizinhas 

os investimentos industriais.

Esta  teoria  alicerçou  a  criação  de  políticas  públicas  de  incentivos  fiscais,  que 

procuraram minimizar  as  vantagens  comparativas  existentes  entre  o  centro  em relação  à 

periferia.  No  Brasil,  esta  relação  pode-se  facilmente  ser  visualizada  através  da  diferença 

existente entre o Sudeste e as demais regiões do país, principalmente o Nordeste. No Brasil 

este  instrumento se  estabeleceu como uma opção, que poderia  ser utilizada pelos estados 

como uma forma de dinamizar o processo de desenvolvimento industrial dessas regiões, que 

possuem dotações de fatores desiguais, especialmente no que se refere à carência em infra-

estrutura e de capital humano qualificado. 

Com este objetivo, a partir de meados da década de setenta, estabeleceu-se no Estado do 

Ceará as políticas de incentivos fiscais, que iniciaram legalmente em 1979 com a criação do 

12



Fundo de Desenvolvimento Industrial, que passou a dar o suporte necessário ao processo de 

industrialização através de incentivos fiscais. 

Devido  a  externalidades  causadas  por  esse  tipo  de  política,  tornou-se  importante 

avaliá-las. Autores como (WILDASIN, 1988; KEN e MARCHAND, 1977) procuraram em 

seus  trabalhos  verificar  os  efeitos  causados  pela  competição  tributária.  Estes  autores 

demonstraram que a competição interjurisdicional não leva apenas a um nível ineficiente de 

gastos,  mas  também  à  ineficiência  em  sua  composição.  Outros  trabalhos  como  os  de 

(GORDON,  1983  e  KANBUR  e  KEEN,  1993)  provaram  que  em  um  ambiente  não-

cooperativo,  a federação como um todo sai  perdendo,  pois  a  arrecadação global  diminui, 

apesar de poder haver ganhos isolados para determinados estados. 

No  Brasil,  este  assunto  vem provocando  um intenso  debate  sobre  os  ganhos  e  a 

possível perda com adoção da competição tributária. Na literatura destacam-se os trabalhos de 

(VARSANO, 1997; PRADO e CAVALCANTI, 2000; VARSANO, FEREIRA e AFONSO, 

2002; PORSSE, HADDAD e RIBEIRO, 2005 e VIOL, 1999). Estes estudos indicam para 

uma perda de eficiência alocativa, já que o capital passará a se instalar em estados que não 

apresentam os melhores índices de competitividade sob condições normais.

A competição  tributária  entre  Estados  pode  causar  potencialmente uma redução nas 

receitas entre eles, pois tende a produzir uma estrutura tributária fortemente regressiva, devido 

a um esforço fiscal cada vez menor deles, (OATES, 1988). O presente trabalho procurará 

evidenciar se este processo de redução de receitas tributárias também ocorre ao nível estadual, 

e quais externalidades estas políticas podem causar à estrutura tributária. 

A vinda de empresas incentivadas que tornam a competir num mesmo ambiente com 

empresas locais já instaladas e que recolhem seus impostos de forma integral para o fisco 

estadual, promove uma competição desigual que pode ter como consequência o fechamento, 

ou a migração destas empresas para outros estados, ou mesmo a exigência de um tratamento 

fiscal igualitário. Este fato pode concorrer para um desdobramento negativo às finanças do 

Estado, ocasionando uma perda de receita tributária. Este fato pode concorrer também para o 

surgimento de políticas tributárias compensatórias, nos quais alguns setores específicos da 

economia são mais onerados para compensar esta perda tributária.
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Para tanto, faz-se necessária a evidência empírica dessas hipóteses para comprovar se 

este fato vem ocorrendo no Estado do Ceará. O objetivo deste trabalho é avaliar os efeitos da 

política  de  incentivos  fiscais  adotada  pelo  Estado  do  Ceará  junto  às  receitas  tributárias 

estaduais. 

Este trabalho está dividido em oito seções. A próxima seção traz referências literárias 

que  norteiam os  estudos  sobre  incentivos  fiscais.  Na  terceira  seção  será  apresentado  um 

estudo sobre o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento Industrial, suas características, 

sua evolução regulatória  ao longo do tempo e críticas recebidas.  A quarta  seção trata  da 

apresentação da Metodologia e da descrição das variáveis estatísticas utilizadas no modelo. A 

quinta seção apresentará um estudo estatístico dos principais grupos de atividades do Estado 

do Ceará e a evolução dos repasses de ICMS destes grupos ao Estado. Na sexta seção será 

proposto o modelo econômico, na sétima seção serão apresentados os resultados do modelo e 

na última seção serão apresentadas as considerações finais.

2.  LITERATURA

O fenômeno de integração dos mercados mundiais, aliado a um processo crescente de 

abertura política, vem intensificando a competição entre as nações, (SILVA; VIOL, 2001, 

1999).  Este  fato  contribuiu  para  a  descentralização  política  e  fiscal  das  nações,  o  que 

proporcionou também o surgimento de ferramentas atrativas de investimentos, principalmente 
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em países subdesenvolvidos,  que apresentavam problemas estruturais como falta de infra-

estrutura  e  mão-de-obra  pouco  qualificada.  Estes  fatos  provocaram  o  surgimento  de 

ferramentas  ou  alternativas  paralelas  que  minimizassem  a  ação  desses  pontos  de 

estrangulamentos na economia, tais como políticas de renúncia fiscal, que deu início ao que se 

consagrou na literatura como sendo “guerra fiscal” ou competição tributária. 

Competição tributária pode ser descrita como uma política fiscal adotada por um agente 

governamental A e que interfere diretamente no bem-estar de outro agente governamental B. 

Ela deve ser tratada como uma externalidade. Portanto, existe competição tributária quando as 

decisões  fiscais  de  um governo geram externalidades  a  outros  governos,  ou  seja,  afetam 

diretamente as receitas fiscais de outros estados. 

Esse fenômeno é bastante comum em países federativos e a descentralização fiscal vem 

sendo ao longo do tempo um fator preponderante no agravamento desse problema, no qual 

cada governo pode optar pelo tamanho da sua base tributária, causando desta forma um custo 

adicional  a  outros  Estados  circunvizinhos.  E,  neste  ambiente  competitivo,  as  decisões 

estaduais de política tributária não levam em consideração as externalidades causadas a outros 

entes da Federação, (MINTZ e TULKENS, 1986). A renúncia fiscal, de maneira geral, pode 

ser praticada de diversas maneiras. No Quadro 1, encontramos as principais formas de atuação 

deste tipo de política. 

A competição entre estados ou municípios na atração de investimentos externos por 

meio  de  isenções  fiscais  não  é  característica  apenas  do  Brasil,  ou  mesmo de  países  em 

desenvolvimento.  No  Brasil,  este  fenômeno  acontece  desde  o  início  da  instauração  da 

República. Nos Estados Unidos, por exemplo, as políticas de incentivos fiscais remontam das 

primeiras décadas do século XX, quando estados do Sul, menos desenvolvidos, passaram a 

praticar agressivas políticas de atração de investimentos, que através de subsídios fiscais e 

oferta  de  mão-de-obra  barata  procuram  desenvolver  a  região  com  a  instalação  de 

empreendimentos industriais (TENDLER, 2000).  
TIPO COMO FUNCIONA

Anistia

Representa a dispensa de pagamento das penalidades, ou seja, dos juros e 

encargos dos débitos tributários, concedidos antes da constituição do crédito;

Remissão

Representa o perdão da dívida (tanto do tributo quanto das penalidades) já 

constituída pelo lançamento;

Crédito Concessão de crédito presumido, não destacado na operação anterior, visando a 
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Presumido
uma menor carga tributária sem alteração de alíquotas;

Isenção em caráter 

não geral

Concessão de isenção concedida à situação específica, como, por exemplo, 

isenção de ICMS na aquisição de veículos especiais para portadores de 

deficiência física;

Redução da base

de cálculo

Concessão de redução de base de cálculo visando a uma redução na carga 

tributária, sem alteração de alíquotas, como, por exemplo, a redução da base de 

cálculo concedida para os produtos da cesta básica: arroz, açúcar, ovos, aves, 

café etc.;

Subsídio

Representa a concessão de benefícios para estimular a produção de 

determinados bens ou serviços.

Quadro  1  -  Tipos  de  Renúncia  Fiscal  praticados  pelo  Governo,  no  exercício  de  suas  funções  e  seu 
funcionamento.
Fonte: Adaptado de Fernandes e Nascimento, 2004, p. 56.

Na literatura, a competição tributária vem sendo tratada como um problema, pois ela 

afeta  diretamente  o  bem-estar  da  sociedade  como um todo.  A competição  tributária  não 

provoca apenas um nível ineficiente de gastos públicos,  mas também ineficiência em sua 

composição, (KEEN e MARCHAND, 1997; VIOL, 1999). Além disso, os Governos passam a 

despender mais recursos nos gastos com a produção, que pode ser descrita como gastos de 

infra-estrutura, do que nos gastos com o consumo, que pode ser descrito como gastos na área 

social, por exemplo.

(TIEBOUT, 1956) pode ser descrito como pioneiro no estudo da eficiência das ações 

governamentais, como unidades autônomas e que competem entre si. Pode-se citar também o 

estudo feito por (GORDON, 1983), que elaborou um modelo geral buscando determinar os 

tipos de externalidades que podem gerar resultados ineficientes para os Estados, sendo estas 

partes integrantes de unidades federativas num ambiente descentralizado e não-cooperativo. 

Nesse  ambiente,  pode-se  observar  a  existência  de  duas  formas,  ou  dois  tipos  de 

competição tributária, a vertical e a horizontal. A primeira se desenvolve entre governos de 

diferentes níveis hierárquicos. Enquanto que a segunda, se desenvolve entre governos de um 

mesmo nível hierárquico. A competição tributária vertical não ocorre de forma clara no estado 

brasileiro  porque  não  há  sobreposição  de  competências  tributárias,  ou  seja,  a  legislação 

existente  define  objetivamente  os  tributos  de  competência  da  União,  dos  Estados  e  dos 

Municípios. Já a competição tributária horizontal vem sendo adotada no país, tanto na esfera 

16



estadual,  em relação ao  ICMS (Imposto sobre  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de 

Serviços), como na esfera municipal, em relação ao ISS (Impostos Sobre Serviço). Este tipo 

de  competição  tributária  ocorre  principalmente  em  estados  descentralizados  e  que  não 

possuem uma clara divisão tributária entre seus entes federativos. Este mecanismo funciona a 

partir de influências que alguns governos conseguem exercerem sobre outros governos.

A competição tributária horizontal causa geralmente efeitos externos negativos, junto 

ao  sistema  tributário  como  um  todo,  ou  em  alguns  casos  apenas  em  outros  governos 

federados. Pois, quase sempre quando um determinado governo ganha com a competição, ou 

seja,  consegue  maximizar  sua  arrecadação,  outros  governos  acabam  por  receber 

externalidades negativas, geradas por esta ação, ou seja, perdem ou deixam de ganhar receita 

tributária.

Devido  aos  Governos  não  agirem  de  forma  cooperada,  e  agirem  em  prol  de  seus 

cidadãos, suas decisões impõem consequências aos outros Governos. Este fato pode causar 

um estado de ineficiência  econômica e  o  bem-estar  estará  em um nível  abaixo do ótimo 

social, ou seja, não será um ótimo de Pareto. O equilíbrio de Nash resultante da competição 

tributária, neste caso, não é um ótimo de Pareto, de modo que a oferta de bens públicos é 

ineficiente, (VIOL, 1999; MINTZ e TULKENS, 1986).

Como destacado, o papel das externalidades fiscais é fundamental na obtenção desse 

resultado,  uma  vez  que,  na  definição  das  estratégias  ótimas  pelo  jogo  não-cooperativo, 

assume-se que a decisão sobre as mudanças tributárias do governo de uma região não leva em 

conta o efeito das mudanças de alíquotas tributárias do governo da outra região sobre o bem-

estar  da  primeira,  nem  mesmo  os  efeitos  de  bem-estar  induzidos  pela  variação  na  base 

tributária e na provisão de bens públicos. Esse mecanismo de modelagem e os resultados são 

similares  em  outros  estudos  (ZODROW  e  MIESZKOWSKI,  1986;  WILDASIN,  1988; 

BURBIDGE e MYERS, 1994). Isso sugere que os governos avaliam apenas os efeitos de 

primeira ordem decorrentes das mudanças na sua própria política tributária, deixando de lado 

os efeitos de segunda ordem, que dependem do impacto sobre a mudança de alíquota em 

relação  à  base  tributária  e  à  provisão  de  bens  públicos,  que  resulta  dos  mecanismos  de 

ajustamento de equilíbrio geral (efeitos feedback).

 O  equilíbrio  não-cooperativo  fixa  a  arrecadação  tributária  e  o  gasto  público,  num 

patamar  inferior  ao  ponto  ótimo,  conforme  modelo  descrito  por  (GORDON,  1983  e 
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KANBUR e KEN, 1993), que também encontrou como resultado em suas análises que, em 

ambiente  não-cooperativo,  apesar  de  haver  a  possibilidade  de  algum ente  federado obter 

ganhos, a federação como um todo perde na arrecadação global. 

No Brasil, a competição tributária esta contemplada através da Constituição Federal de 

1988. A alínea g, do inciso XII, do artigo 155, da Constituição de 1988, que atribui à lei 

complementar competência para “regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e 

do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.” A 

lei complementar nº. 24, de 1975, recepcionada pela atual Constituição, veda a concessão de 

incentivos  relacionados ao  ICMS,  salvo  nos  casos  previstos  em convênios  celebrados  no 

âmbito do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ, que é composto por todos os Estados 

brasileiros  inclusive  o  Distrito  Federal.  A  Lei  determina  que  a  aprovação  do  beneficio 

depende de decisão unânime dos estados representados e determina também penalidades para 

o não cumprimento de seus dispositivos. 

Bastaria o cumprimento desta Lei para que a “guerra fiscal” entre os estados no Brasil 

tivesse  fim.  Entretanto,  os  governos  estaduais  vêm  concedendo  incentivos  à  revelia  dos 

dispositivos contidos na Lei 24/1975. O fato é que apesar da existência desta Lei a mais de 

trinta anos, a guerra fiscal continua, intensificando-se no Brasil, principalmente, a partir da 

década de noventa.

Esta competição entre os estados da federação ocorre mediante manipulação de ICMS e 

mediante  concessão de benefícios disfarçados na forma de empréstimos subsidiados e até 

participações acionárias. O principal efeito desta competição entre Estados pode ser a redução 

da receita estadual efetivamente disponível, como um todo, e o aumento das pressões fiscais 

dessas  esferas  de  governo  sobre  a  União.  Além disto,  distorções  imperceptíveis  também 

afetam a alocação de recursos na economia.

É importante avaliar se as políticas de incentivos fiscais nos estados brasileiros estão 

gerando resultados positivos à nação. Ou mesmo avaliar se as externalidades geradas por este 

processo não estão afetando o desenvolvimento e a disponibilidade de serviços públicos à 

população, pois, segundo os trabalhos de (VIOL, 1999; PORSSE, HADDAD e RIBEIRO, 

2005;  SILVA,  2001),  a  existência  de  competição  fiscal  entre  os  estados  no  Brasil  vem 

provocando uma diminuição no bem estar da população, devido à redução da disponibilidade 

de serviços públicos em conseqüência da redução na arrecadação.
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É necessário conhecer, portanto, como funciona a política fiscal do Estado do Ceará, 

que é delineada através do Fundo de Desenvolvimento Industrial, e ainda verificar se estar 

incorrendo  em uma  perda  de  receitas  tributárias,  ao  longo  dos  últimos  anos,  quando  se 

intensificou a política de incentivos fiscais neste estado.

3. FUNDO  DE  DESENVOLVIMENTO  INDUSTRIAL  (FDI)  –  UM  BREVE 

HISTÓRICO

Pode-se afirmar que a inserção do Estado do Ceará no processo de competição tributária 

deu-se no Governo de Virgílio Távora, que, em 1979, criou a partir da Lei nº 10.367 o Fundo 

de Desenvolvimento Industrial. Esta ferramenta legislativa permitiu ao Estado competir, em 

nível regional, com as demais federações do país pela atração de indústrias para o Estado.
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O sistema de incentivos fiscais mantido pelo FDI visa, fundamentalmente, promover a 

atração  e  retenção  de  investimentos  industriais  em benefício  da  economia  estadual.  Sua 

função é melhorar o conjunto de vantagens locacionais de segmentos e setores industriais 

afetados  por  algumas insuficiências  estruturais,  geradas  pelas  falhas  de  mercado e  falhas 

federais de políticas regionais. Essa função é exercida pela oferta de empréstimos a título de 

capital de giro, que procura subsidiar os custos da empresa por um período limitado de tempo.

Num primeiro plano, com a criação deste fundo, o Governo passou a participar como 

sócio de empreendimentos industriais, utilizando os recursos do FDI para adquirir ações e 

quotas, ou ainda promover empréstimos a médio e longo prazo às empresas industriais com 

sede, foro e domicílio fiscal no Estado do Ceará, procedimento este amparado pela Lei 10.367 

de 1979.

Em 1989,  a  regulamentação  do  FDI  foi  alterada  e  passou a  permitir  que  o  Estado 

concedesse  incentivos  para  a  implantação,  modernização  ou  ampliação  das  empresas 

industriais no Ceará.

Três programas utilizam recursos deste fundo: o PROVIN (Programa de Atração de 

Investimentos  Industriais),  O  PDCI  (Programa  de  desenvolvimento  do  Comércio 

Internacional e das Atividades Portuárias do Ceará) e o PROAPI (Programa de Incentivos às 

Atividades Portuárias e Industriais).

O PROVIN foi criado ainda na década de 1980 e teve uma reformulação importante em 

1989,  quando  passou  a  conceder  empréstimos  sobre  o  ICMS  retido  pelas  empresas 

incentivadas.  Os  empréstimos  seguiam  algumas  regras,  como:  prazo  para  pagamento  do 

empréstimo estipulado em trinta e seis meses, os valores eram corrigidos pela metade do 

Índice de Preço ao Consumidor e os incentivos perduravam por setenta e dois meses. 

O PDCI foi  criado em 25 de outubro de 1996,  através  do Decreto nº  24.249.  Este 

programa visa o desenvolvimento das atividades relacionadas com o comércio internacional e 

das atividades portuárias, dimensionando empréstimos e subsídios do valor principal e dos 

encargos financeiros destas operações, desde que tenham como destinatários estabelecimentos 

localizados no Estado do Ceará.

Já o PROAPI foi criado em 10 de julho de 1997, através do Decreto nº 24.530. Este 

programa  tinha  como  principais  características  o  financiamento  do  capital  de  giro  das 
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empresas industriais exportadoras de partes ou componentes de calçados, ou do produto como 

um todo e de artefatos em couro.

Desde a criação do FDI, houve pelos menos quatro modificações importantes em sua 

composição. Estas alterações ocorreram nos anos de 1995, 2002, 2003 e 2007. No ano de 

1995, foi introduzida a este programa a idéia de descentralizar os empreendimentos industriais 

incentivados.  Este processo deu-se através da ampliação dos incentivos para outras regiões 

do Estado do Ceará, que não fizesse parte da Região Metropolitana de Fortaleza, ou seja, 

quanto maior a distância da região incentivada, maior o incentivo dado. Pode-se observar esta 

preocupação na afirmação de PONTES (2006 apud, ALMEIDA e SILVA, 2000, p. 8), que 

das  204  empresas  atraídas  no  período  de  1991-94,  151  delas  instalaram-se  na  região 

metropolitana de Fortaleza - RMF. Abaixo segue o Quadro 02, que demonstra as principais 

alterações efetuadas em 1995.

Tabela 01 – Alterações FDI – 1995.

Distância quanto a RMF

Fin. do 

ICMS

Prazo 

(Meses)

Carência 

(Meses) Retorno Correção e Juros
Na RMF 60% 72 36 60% 100% IGPM
Até 300km da RMF 75% 120 36 25% 100% IGPM
Entre 300km e 500km da 

RMF 75% 156 36 25% 100% IGPM
Superior a 500km da RMF 75% 180 36 25% 100% IGPM
Fonte: Pontes, 2006 apud Ceará 1995.

Observa-se, na Tabela 01, que quanto mais distante da RMF as empresas se instalassem, 

os incentivos fiscais aumentavam, variando entre 60% a 75%, e o prazo do incentivo variando 

entre 72 a 180 meses, assim como o retorno que seria de 60% para as empresas localizadas na 

RMF e 25% para as empresas localizadas fora da RMF. 

 No  ano  de  2002,  o  FDI  foi  novamente  reformulado,  tomando como base  estudos 

regionais  que  identificaram a  existência  de  pólos  industriais  ou  germes  de  aglomerações 

produtivas em desenvolvimento no Estado. A política de incentivos fiscais passou a priorizar 

investimentos destinados para estas regiões. Entretanto, mesmo com estas modificações, a 

desconcentração dos investimentos na RMF não ocorreu, pois, só entre os anos de 2002 e 

2003, cerca de 65% dos investimentos atraídos instalaram-se no município de Maracanaú, que 

pertence a RMF. 
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 Em 2003, a política de incentivos fiscais sofre uma nova e profunda modificação com a 

promulgação do Decreto Nº. 27.040, de 9 de maio de 2003. As novas diretrizes tiveram como 

base uma política econômica robusta que passou a valorizar os efeitos das externalidades 

positivas que as empresas atraídas poderiam gerar na economia local. Para tanto, foi inserido 

um sistema de pontuação para determinar o percentual de incentivos a serem dados.  Este 

sistema  de  pontuação  consiste  em  pontuar  e  classificar  os  empreendimentos  industriais 

considerando algumas variáveis econômicas e geográficas, como: o volume de investimento, 

números  de  empregos  gerados  (diretos  e  indiretos),  responsabilidade  social,  aquisição  de 

matérias-primas e de insumos consumidos do Ceará e localização geográfica. Outra novidade 

foi  a  criação  de  um  sistema  de  acompanhamento,  na  qual  o  Estado  passou  a  possuir 

parâmetros para avaliar os impactos desta política.

Em 2006, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará realizou um estudo 

em relação ao incentivo dado no Estado do Ceará ao longo dos anos de 1995-2005, e as 

principais  conclusões  foram  que:  O  FDI  é  bastante  importante  para  a  política  de 

industrialização  do  Estado,  principalmente  para  as  empresas  localizadas  fora  da  Região 

Metropolitana de Fortaleza; as reformulações no FDI, em 2002, não alteraram a concentração 

de Investimentos na Região Metropolitana de Fortaleza; a reformulação de 2003, também não 

conseguiu  alterar  a  concentração  de  investimentos  na  grande  Região  Metropolitana  de 

Fortaleza,  porém  houve  um  maior  número  de  empresas  atraídas,  principalmente  as  de 

pequeno porte, para o interior do Estado.

Dadas as conclusões deste trabalho, que provavelmente deve ter influído para que em 

2007 surgisse uma nova proposta, que inicialmente foi divulgada através do Decreto 27.040 

de  07/08/2007,  e  que  foi  amplamente  discutida  na  sociedade  acadêmica,  esta  orientação 

definia novas formas de pontuação para o recebimento de incentivos, tendo como objetivo 

distribuir  os  investimentos  incentivados  de  forma  descentralizada,  reduzindo  o  poder  de 

atração da capital Fortaleza, de tal forma que também os municípios cearenses mais carentes 

se beneficiassem com esta política. 

Destaca-se, nesta discussão,  o trabalho apresentado por um grupo de professores do 

CAEN/ UFC, que procurou analisar os possíveis impactos gerados pelas alterações indicadas 

neste  decreto.  É  importante  também  citar  que,  neste  período,  houve  o  encerramento  do 

Governo Lúcio Alcântara (2002-2005) e o começo do Governo Cid Gomes, que iniciou em 

2006. Desta forma, apresentamos abaixo a Tabela 02 que define as principais modificações no 
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sistema de pontuação existentes entre a proposta do Governo anterior e a do atual, balizadas 

pelo Decreto 27.040. 

Tabela 02 – Pontuação FDI–PROVIN: Governo Lúcio x Governo Cid.

SÍNTESE – PROVIN

Indicador

Pontos

Governo Lúcio 
Alcântara 

(2002-2006)

% Relativo ao 
total do 

incentivo

Pontos

Proposta do 
Governo Cid 

Gomes (2007)

% Relativo ao 
total do incentivo

Benefício Mínimo 25 33,3% 0 0%

Investimento 13 17,3% 0 0%

Atividades 
Econômicas 8 10,7% 0 0%

Geração de 
Empregos 12 16,0% 30 40,0%

Impacto Demanda / 
Custo Transação 7 9,3% 20 26,7%

Localização 6 8,0% 20 26,7%

Responsabilidade 
Social 4 5,3% 5 6,7%

Total 75 100,0% 75 100%

Fonte: CAEN/ UFC, 2007.

Na proposta  em  discussão  do  governo  seria  utilizada  a  seguinte  fórmula  para  este 

cálculo  PT  =  P1+P2+P3+P4,  na  qual  PT refere-se  à  pontuação  total  obtida  pelo 

empreendimento  industrial,  P1 refere-se  à  pontuação  obtida  pela  geração  empregos,  P2 

refere-se  ao custo de  transação,  que  considera  os  impactos  dos  empreendimentos  junto  à 

demanda local,  P3 refere-se à pontuação obtida devida à localização, ou seja, à distância do 

município da capital  Fortaleza,  levando em consideração também o PIB  per capita deste 

município e P4 refere-se à pontuação dada à Responsabilidade Social. 

A principal crítica apontada pelo trabalho apresentado pelo CAEN/UFC refere-se ao 

peso dado à distância dos municípios, que receberiam o investimento em relação à distância 

da Capital Fortaleza, ou seja, ao cálculo do  P3, que apesar de conter em sua fórmula uma 

relação  entre  o  PIB  per  capita do  estado  e  o  PIB  per  capita do  município,  conforme 

se  pode  perceber  na  fórmula  apresentada  a  seguir: 
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P3  =  




 −

+
100

munceará PIBPIB
Dist ,  carece  de  outra  metodologia  que  privilegie  mais  os 

municípios de renda mais baixa, conforme objetivo da nova proposta do Estado. 

Os  resultados  apresentados  demonstraram  que  municípios  que  possuem  distâncias 

semelhantes  à  cidade  de  Fortaleza,  como  Juazeiro  do  Norte  e  Missão  Velha,  que  estão 

respectivamente a 396 km e 395 km de distância de Fortaleza, estão inseridos no grupo que 

obtiveram pontuação  máxima,  ou  seja,  atingiriam 40  pontos,  que  é  o  máximo  para  esta 

variável. Desta forma, os dois municípios teriam tratamento igualitário neste requisito, apesar 

do PIB per capita do município de Missão Velha corresponder a apenas 57,1% do PIB per 

capita de Juazeiro do Norte, o que vai de encontro com o objetivo de distribuir, de forma mais 

justa, aos municípios mais carentes os novos investimentos incentivados.

Em  08  de  fevereiro  de  2008,  o  Decreto  29.183,  Anexo  1  deste  trabalho,  veio 

regulamentar de forma legal as alterações propostas pelo Governo Cid Gomes. Neste decreto, 

encontramos uma nova alteração na fórmula para o  P3, ou seja, no cálculo para a variável 

localização,  que  passou a  ser:  P3  =  




 −

+
25

munceará PIBPIBDist .  Após  a  divulgação  deste 

Decreto, não foi  encontrado bibliografia específica que tenha calculado os impactos desta 

mudança.

A  seguir,  seguem  as  fontes  e  a  metodologia  utilizadas  para  obtenção  dos  dados 

utilizados nas seções seguintes. 

4. METODOLOGIA

Para analisar a arrecadação de ICMS foram utilizadas informações obtidas junto à 

base de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Os dados foram classificados em 
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subdivisões, correspondendo a dez subgrupos, ou grupos de atividades, que foram tabulados e 

filtrados  de acordo  com os  critérios  estabelecidos  pela  Secretaria  da  Fazenda.  A amostra 

utilizada na análise deste trabalho compreende o período entre os anos de 1995 a 2006. No 

entanto,  não  foi  possível  obter  dados  para  todos  os  setores  econômicos,  mas  a  amostra 

representou em média cerca de 57,15% da arrecadação total de ICMS no estado do Ceará 

neste período. Os dados nominais foram atualizados pelo IGP-DI de dezembro de 2005.

Os grupos de atividades são formados pelos setores da indústria, do comércio e dos 

serviços, sendo estes compostos pelos setores de Energia elétrica, Combustíveis, Serviços de 

comunicação, Bebidas, Alimentos, Têxtil, Fabricação de calçados, Distribuição de cigarros, 

Fabricação de vestuário e Transportes.

Nos dados referentes à arrecadação de ICMS, os grupos de atividades de Energia 

elétrica, Combustíveis, Serviços de comunicação e Bebidas representam todas as atividades 

relacionadas à fabricação e distribuição destes produtos no estado do Ceará. Já os grupos de 

atividades de Alimentos, tendo como  proxy  as atividades relacionadas a moagem de trigo, 

Têxtil,  tendo como  proxy as  atividades  de fiação e  tecelagem de  algodão,  Fabricação de 

calçados  e  Fabricação  de  vestuário,  não  envolvem atividades  relacionadas  à  distribuição, 

envolvem somente atividades relacionadas à fabricação destes produtos. 

Outros  grupos  de  atividades  como  o  de  Distribuição  de  Cigarros  e  Transportes, 

envolvem apenas atividades relacionadas à distribuição e serviços, não envolvem atividades 

relacionadas à fabricação. 

Os dados referentes ao Fundo de Desenvolvimento Industrial – FDI do período de 

1995 a 2002 foram obtidos junto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Estado do 

Ceará. Já os dados referentes ao período de 2002 a 2006 foram obtidos junto ao Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Os dados utilizados referem-se ao Programa de 

Promoção Industrial e Atração de Investimento. Foram excluídos desta análise os Grupos de 

atividades  de  Distribuição  de  Cigarros  e  Transportes,  por  não  envolverem  atividades 

relacionadas ao Programa de incentivos fiscais do estado do Ceará.

 Os demais Grupos de atividades foram classificados de acordo o gênero, seguindo as 

determinações constantes no Programa de Promoção Industrial e Atração de Investimentos, 

conforme Quadro 02.
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Grupos de atividade Cood.- Gênero - FDI-CE
Energia Elétrica 36 - Ind. geradora de energia elétrica
Serviços de 

Comunicação
29 - Ind. editorial e gráfica

Combustível 22 - Refino do petróleo e destilação de álcool
Bebidas 27 - Ind. de produtos de bebidas (agroindustrial)
Alimentos 26 - Ind. de produtos alimentares (agroindustrial)
Têxtil 24 - Ind. têxtil 
Fabricação de calçados 31 - Ind. de calçados, componentes e afins
Fabricação de vestuário 25 - Ind. de vestuário, artefatos e tecidos de viagem

Quadro 02: Relação de Grupos de Atividades e Gêneros – FDI-CE.
Dados: SEFAZ/CE – FDI/CE.

O Quadro 02 correlaciona os Grupos de atividades, definidos no início desta seção, 

com  seus  respectivos  correspondentes,  subdivididos  através  dos  gêneros  (classificação 

utilizada pelo FDI-CE para designar os setores econômicos).

Os  dados  referentes  à  exportação  foram  obtidos  junto  ao  Ministério  de 

Desenvolvimento através de seu sítio na internet. Para formação dos Grupos de atividades 

foram relacionadas todas as atividades relativas aos setores de energia elétrica, comunicação, 

combustíveis, bebidas, alimentos, têxtil, vestuário e calçados.

Os  dados  referentes  ao  nível  de  empregos  foram  obtidos  junto  ao  Ministério  do 

Trabalho e Emprego, através de seu sítio na internet. A metodologia utilizada no tratamento 

destes dados caracterizou-se pela utilização do nível de emprego ativo ano a ano, tomando 

como referência à quantidade de empregos existentes nos oito grupos de atividades utilizados 

no decorrer da análise, que são: Energia elétrica, Serviços de Comunicação, Combustíveis, 

Bebidas, Alimentos, Têxtil, Vestuário e Calçados. É importante também citar que entre os 

anos  de  1995  a  2005  foi  utilizada  como  base  a  estrutura  de  classificação  de  grupos  de 

atividades da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE do ano de 1995. Já no 

ano de 2006, devido à alteração legislativa ocorrida através da Resoluções IBGE/CONCLA nº 

01  de  04  de  setembro  de  2006  e  nº  02,  de  15  de  dezembro  de  2006,  a  estrutura  de 

classificação  de  grupos  de  atividades  foi  alterada,  seguindo  esta  nova  determinação. 

Entretanto não causa grandes prejuízos à variável, pois as alterações promovidas pelo CNAE 

só modificaram os códigos dos grupos de atividades, o que não compromete o conteúdo.  
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5. ANÁLISE MACRO SETORIAL DA ARRECADAÇÃO DE ICMS DO ESTADO DO 

CEARÁ E DO FDI-CE

No Estado do Ceará, a arrecadação de ICMS vem demonstrando uma tendência de 

crescimento, conforme pode-se observar no Gráfico 01, que analisa a arrecadação de ICMS, a 

partir de dados brutos e valores correntes. As receitas, com este imposto, passaram de cerca 
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de R$1,1 bilhões em 1996 para cerca de R$3,7 bilhões em 2006, um crescimento nominal de 

cerca de 217% em onze anos. 

Nota-se, entretanto, que a relação ICMS e Receitas Correntes vêm tendo uma leve 

inclinação para baixo nos últimos anos, conforme Gráfico 01. Entre os anos de 1996 a 2006, 

verifica-se que esta relação passou de 54,25% para 52,14%. Outro ponto a se observar é a 

relação ICMS e Receita tributária, que também se reduziu neste período, passando de 96,35% 

em 1996 para 89,94% em 2005, apresentando uma expressiva recuperação no ano de 2006, 

cuja relação passou para 95,29%. 

Gráfico 01 – Evolução da arrecadação Estado do Ceará (1996 – 2006).
Nota: Valores correntes – R$ milhões.
Elaborado pelo Autor.
Fonte: Dados brutos: Balanço Geral do Estado e Anuário Estatístico do Ceará

Neste cenário, analisam-se abaixo a participação das principais atividades econômicas 

do Estado do Ceará na arrecadação de ICMS, que será apresentada a partir de uma amostra de 

dez macros setores, definidos na seção anterior. 

Analisando os principais segmentos da economia, que contribuem para o Estado, através 

do  pagamento  de  ICMS,  pode-se  observar  que  os  segmentos  de  energia  elétrica, 

comunicações e combustíveis tiveram um expressivo destaque nos últimos anos, enquanto 

que  em outros  segmentos  houve  uma forte  redução  no  repasse  de  ICMS para  o  Estado, 

conforme Gráfico 02.
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Portanto, desejando verificar o andamento das receitas com ICMS no Estado com mais 

propriedade, o Gráfico 02 apresenta a arrecadação deste imposto sob uma ótica de macro 

seguimentos, divididos em dez setores da indústria e serviço que chegou a representar, no ano 

de 2006, cerca de 67% da arrecadação total de ICMS do Estado. Nesta ótica pode-se destacar 

a  performance  dos  setores  de  energia  elétrica,  serviço  de  comunicação  e  combustíveis. 

Observando a arrecadação de ICMS com o setor de energia elétrica, percebe-se que houve um 

aumento  de  cerca  de  186,7%  no  período  de  1995  a  2006.  Os  setores  de  serviços  de 

comunicação  e  combustíveis,  também  apresentaram  um  crescimento  expressivo,  cuja 

arrecadação  de  ICMS  desses  macros  setores  aumentou  cerca  de  200%  e  248,77%, 

respectivamente, durante o período de 1995 a 2006. 

É importante observar também que,  na maioria  dos setores da economia,  analisados 

conforme no Gráfico 02, houve uma redução no valor de repasse de ICMS para o Estado. Este 

fato  chama  atenção,  pois,  no  mesmo  período,  como  já  analisado  acima,  tivemos  um 

crescimento substancial na arrecadação deste imposto, como um todo. O setor de Fiação e 

tecelagem de algodão, por exemplo,  obteve uma queda vertiginosa,  reduzindo-se cerca de 

95,5% do seu valor, entre os anos de 1995 a 2006. Este setor gerou apenas cerca de R$4,2 

milhões em arrecadação de ICMS para o Estado do Ceará no ano de 2006, o que representa 

cerca de 0,13% do total da arrecadação deste imposto neste mesmo ano. Para se ter ideia do 

tamanho desta redução, este mesmo grupo de atividade já chegou a representar cerca de 7,4% 

do total da arrecadação deste imposto no ano de 1993, quando gerou uma arrecadação de 

cerca de R$141 milhões. 
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Gráfico 02: Arrecadação do ICMS, no Estado do Ceará, por Grupo de Atividades Selecionadas, (1995 – 2006).
Nota: Valores deflacionados mensalmente pelo IGP-DI da FGV até dezembro/2005. (Em R$1.000,00)
Elaborado pelo Autor.
Fonte: Dados Brutos: SEFAZ
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Outros  setores  importantes  da  economia  também  perdem  espaço  neste  cenário, 

conforme  dados  contidos  no  Gráfico  02,  como  por  exemplo,  o  setor  de  fabricação  de 

vestuário, que teve um decréscimo de cerca de 35,48% nos últimos cinco anos. Neste mesmo 

período,  o  setor  de  fabricação  de  calçados  e  o  setor  de  moagem  de  trigo  obtiveram, 

respectivamente,  uma redução de  aproximadamente  91,08% e  74,58% no seu  repasse  de 

ICMS para o Estado do Ceará. Destaca-se ainda, também no Gráfico 02, o setor de bebidas 

que reduziu cerca de 14,7% entre os anos de 1995 a 2006. 

O que vem acontecendo ao longo deste período é uma redução na arrecadação de 

ICMS destes grupos de atividades, em contrapartida ao aumento na arrecadação de ICMS nos 

setores de Energia elétrica, Serviços de comunicação e Combustíveis.

O Gráfico 03 apresenta a participação dos Grupos de Atividades na arrecadação total 

de ICMS no Estado do Ceará, no período de 1995 a 2006, divididos em dois Grupos. O Grupo 

01  é  formado  por  sete  grupos  de  atividades:  Bebidas,  Alimentos,  Têxtil,  Fabricação  de 

calçados,  Distribuição  de  cigarros,  Fabricação  de  vestuário  e  Transportes,  setores  na  sua 

maioria,  incentivados pelo  Fundo de  Desenvolvimento Industrial  do Ceará  e  o  Grupo 02 

formado  por  três  grupos  de  atividades,  Energia  elétrica,  Serviços  de  Comunicação  e 

Combustíveis, setores sem incentivos fiscais. Neste cenário, nota-se novamente o indício de 

um forte crescimento, ao longo deste período, dos grupos de atividades contidos no Grupo 02, 

nas quais a participação na arrecadação de ICMS no Estado do Ceará destes setores elevou-se 

constantemente (ver Gráfico 03).

Comparando a evolução destes dois grupos, observa-se que os setores pertencentes ao 

Grupo 02, representavam, em 1995, cerca de 20,60% da arrecadação total deste imposto no 

estado, passando, no ano de 2006, para cerca de 55,47%; um aumento de aproximadamente 

269%.

Neste  novo cenário  apresentado pelo  Gráfico  03,  observa-se  que  existe  uma forte 

tendência  de  queda  na participação da  arrecadação de  ICMS dos setores  pertencentes  ao 

Grupo 01, no período que compreende os anos de 1995 a 2006. Observa-se, durante este 

período, que houve uma queda na participação da arrecadação total de ICMS, no Estado do 

Ceará,  destes  Grupos  de  atividades  de  cerca  de  51%.  Estes  sete  setores  somados 
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representaram, em 2006, cerca de 11,8% do total arrecadado com ICMS no estado do Ceará, 

quando que no ano de 1995 representavam cerca de 24,03%, conforme Gráfico 03.
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Gráfico 03 - Evolução da participação dos Grupos de Atividades na arrecadação de ICMS no Ceará (1995-2006).
Nota: Valores deflacionados mensalmente pelo IGP-DI da FGV até dezembro/2005.
Elaborado pelo autor.
Fonte: Dados SEFAZ.

Nota-se, portanto, que a participação na arrecadação de ICMS destes sete setores da 

economia cearense vem se reduzindo ao longo dos últimos anos, em detrimento do aumento 

de  três  outros  grupos  de  atividades:  Energia  elétrica,  Serviços  de  comunicação  e 

Combustíveis, conforme apresentado no Gráfico 03.

É  importante  observar  que  estes  três  grupos  de  atividades  são  serviços  básicos  e 

consumidos por toda população independente da variação no seu preço, pois não possuem 

bens substitutos disponíveis no mercado, e por terem esta natureza, possuem uma demanda 

inelástica, o que possibilita aos empresários repassar o ônus do imposto cobrado em quase 

cem por cento para os consumidores. 

Torna-se também importante observar que estes grupos de atividades, apresentados no 

Grupo 2, sofreram, ao longo deste período, constantes mudanças em suas bases tributárias. 

Políticas governamentais, como o Fundo de Combate a Pobreza, aumentaram diretamente em 

2% as alíquotas de ICMS destes setores no início desta década. Este fato, aliado ao processo 

de  privatizações  dos  setores  de  energia  elétrica  e  telecomunicações,  que  provocaram um 

expressivo crescimento econômico destes setores contribuíram naturalmente para o aumento 

da participação destes setores na arrecadação. 
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Por  outro  lado,  alguns  setores  contidos  no  Grupo 1  sofreram com a  concorrência 

externa neste período, como o setor têxtil e de fabricação de vestuário, por exemplo, que, ao 

longo deste  período,  sofreu  com a abertura  comercial  promovida no início  da  década  de 

noventa. Produtos vindos principalmente da China promovem no mercado internacional uma 

concorrência desleal, que promoveu uma queda na produção cearense. 

Neste  sentido,  é  importante  verificar  também  o  comportamento  do  programa  de 

incentivos fiscais praticado pelo Estado nos últimos anos. A Tabela 03 apresenta o número de 

empresas incentivadas pelo Fundo de Desenvolvimento Industrial, em cinco macros setores: 

Bebidas, Alimentos, Têxtil, Vestuário e Calçados, setores que receberam incentivos, ao longo 

dos anos de 1995 a 2006 no Estado do Ceará. 

Tabela  03  -  Quantidade  de  empresas  incentivadas  pelo  FDI-CE pertencentes  aos  macros 
setores de Bebidas, alimentos, Têxtil, Vestuário e Calçados - 1995-2006.

Genêro 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ind. têxtil 1 9 2 6 5 4 4 6 2 1 2 3
Ind. de vestuário, 
artefatos e tecidos de 
viagem

1 1 10 12 8 7 5 11 0 2 1 6

Ind. de produtos 
alimentares 
(agroindustrial)

3 5 12 15 10 8 17 19 1 3 2 4

Ind. de produtos de 
bebidas (agroindustrial) 2 1 1 3 2 2 0 1 0 0 1 5
Ind. de calçados, 
componentes e afins 2 10 10 11 15 2 8 9 2 3 1 5

Fontes: IPECE e SDE.

Analisando  as  informações  contidas  na  Tabela  03,  pode-se  observar  uma  grande 

variabilidade  na  quantidade  de  empresas  incentivadas  nestes  cinco  setores  durante  este 

período. O macro setor de Alimentos, por exemplo, apresentou uma trajetória de crescimento 

ao longo da segunda metade da década de noventa. Em 1995, houve um incremento de três 

empresas junto ao programa de incentivos fiscais. Já no ano de 2002, esse número aumentou 

para cerca de dezenove empresas. Entretanto, observar-se também, que a partir do ano de 

2003, houve uma redução no número de empresas incentivadas ligadas a este setor, chegando 

em 2006 a reduzir-se para apenas quatro.

Os demais macros setores apresentados na Tabela 03: Bebidas, Têxtil,  Vestuário e 

Calçados também apresentaram um comportamento semelhante, ou seja, elevação no número 

de empresas incentivadas pelo FDI-CE durante, o período de 1995 a 2002, e redução deste 

número a partir do ano de 2003. 
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Outro fato importante é que o número total de empresas incentivadas pelo FDI-CE, 

neste mesmo período, apresentou também tendência de crescimento na segunda metade da 

década de noventa e redução no início desta década, quando, segundo dados da Secretária de 

Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, o número de empresas incentivadas passou 

de vinte e três em 1995 para cerca de oitenta e nove empresas no ano de 2002, e reduzindo-se 

para cerca de quarenta e nove empresas no ano de 2006.

Baseado nestas informações, nota-se que a política de incentivos fiscais, praticada pelo 

estado do Ceará, intensificou-se ao longo da segunda metade da década de noventa, Governo 

Tasso  Jereissati(1995-2002),  e  apesar  das  intensas  mudanças  efetuadas  no  Fundo  de 

Desenvolvimento Industrial a partir de 2003, o número de empresas incentivadas no Estado 

vem se reduzindo ao longo desta década, Governo Lúcio Alcântara (2003-2006). 

A hipótese aqui levantada remete-se ao tratamento tributário dado às empresas dos 

setores industriais, que pode estar causando, ao longo do tempo, uma redução em potencial na 

arrecadação de ICMS no Estado e, por conseguinte, na oferta de serviços públicos. Pois o que 

se  verifica  é  uma  redução  gradual  na  participação  dos  Grupos  de  atividades  ligados  à 

indústria, na arrecadação de ICMS, enquanto que nos grupos de atividades não incentivados a 

participação na arrecadação eleva-se.

Torna-se, portanto, necessário testar estas hipóteses de forma empírica, tal proposição 

segue na seção seguinte.
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6.  MODELO ECONOMÉTRICO

Na tentativa de reduzir as disparidades econômicas existentes entre as federações no 

Brasil,  vários  estados  estão  executando  políticas  industriais  de  incentivos  fiscais.  Neste 

sentido, o Ceará vem, desde o final da década de 1970, através do Fundo de Desenvolvimento 

Industrial, ofertando incentivos para instalações de empresas industriais em seu território. 

Em conformidade  com a  análise  estatística  dos  dados da  política  fiscal  descrita  e 

analisada  na  seção  anterior,  que  se  concentrou  em  dois  objetos  das  finanças  públicas, 

arrecadação  e  base  tributária,  foram  levantadas  duas  hipóteses.  A  primeira  consiste  na 

possibilidade  da  política  de  incentivos  fiscais  executada  pelo  estado  do  Ceará  estar 

contribuindo para perda em potencial na arrecadação de ICMS. 

A segunda consiste em verificar se tem ocorrido uma transferência do ônus da carga 

tributária entre alguns setores, uma vez que, ao longo dos últimos anos, é notório o aumento 

na  arrecadação  de  setores  ligados  à  prestação  de  serviços  essenciais  (isto  é,  de  primeira 

necessidade) como energia elétrica e comunicação e o declínio na participação de setores 

ligados à indústria. O que pode estar causando um processo de transferência de renda dos 

contribuintes para as empresas industriais. 

Nestes termos, pode-se dizer que as variáveis de controle utilizadas no modelo permitem 

ainda verificar se há correlação entre a arrecadação de ICMS e a política de incentivos fiscais, 

conforme a evidência empírica tende a permitir inferir, e se tem ocorrido transferência da base 

tributária dos setores industriais para os setores de energia elétrica, serviços de comunicação e 

combustíveis.

O modelo econométrico utilizado por esse trabalho para testar estas proposições é um 

modelo de probabilidade, mais especificamente o modelo Logit. A utilização deste modelo se 

justifica devido à variável dependente ser de natureza qualitativa. Igualmente, pode-se dizer 

que os resultados empíricos serão obtidos a partir da estimação do referido modelo.

O Logit é, portanto, um modelo econométrico de seleção qualitativa, uma vez que gera 

respostas de procedimentos qualitativos como, por exemplo,  no caso dessa pesquisa,  cuja 

variável dependente assume valor um (1) se houve aumento de arrecadação de ICMS setorial 

e zero (0) se não houve aumento.
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Segundo  Azevedo  (1998),  o  modelo  logístico  é  usado  para  modelar  probabilidade 

através da transformação logística. Desta forma, uma variável resposta com Y=1 representa 

condições  favoráveis  ao aumento da arrecadação,  por  sua  vez,  X representa  um vetor  de 

variáveis independentes. Em outras palavras, a probabilidade condicional representa a chance 

de um setor (empresa) estar numa determinada condição, dada certa característica X, na qual 

será modelada pela função logística: 

(1) 
e

e
x

x

ixYob β

β

'

'

1
)|1(Pr

+
===

De acordo com a equação (1), Y é uma dummy qualitativa que poderá assumir os valores 

0 ou 1, de acordo com a variação na arrecadação de ICMS do referido setor. Caso a variação 

seja positiva, assume o valor 1, e 0 se a variação na arrecadação de ICMS for negativa. Por 

sua vez, o vetor X de variáveis explicativas é de caráter informativo das empresas, algumas 

representadas  por  um ordenamento  sempre  de  forma  crescente,  outras  de  caráter  apenas 

informativo e qualitativo (variáveis binárias, por exemplo).

O vetor é composto pela quantidade de empresas inscritas no FDI-CE por setor, em 

relação ao total de empresas incentivadas; pelo número de empresas inscritas no FDI-CE por 

setor e localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza, pelo total de empresas inscritas no 

FDI-CE; pelo valor exportado por setor em relação à exportação total do estado do Ceará; 

pelo total de empregos ativos por setor em relação ao total de empregos ativos no estado do 

Ceará; e pela variável binária que assume valor igual a zero quando o setor pertencer ao que 

chamamos de Grupo 1, formado pelos Grupos de atividades de Bebidas, Alimentos, Têxtil, 

Vestuário e Calçados, setores incentivados pelo FDI, e assume valor igual a um se pertencer 

ao que chamamos de Grupos 2,  formado pelos Grupos de atividades de Energia  elétrica, 

Serviços de comunicação e Combustíveis.

A utilização da razão entre a quantidade de empresas inscritas no FDI-CE por setor e 

o total de empresas incentivadas tem como intuito, no modelo, estimar a correlação entre a 

arrecadação de ICMS por setor, com a política de incentivos fiscais praticada pelo governo do 

estado do Ceará, que é executada através do FDI-CE. Espera-se que esta relação seja negativa 

em relação ao Grupo 1 e positiva em relação ao Grupo 2. 
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O efeito esperado da razão entre o número de empresas inscritas no FDI-CE por setor 

e  localizada na RMF e o total  de empresas  inscritas no FDI-CE é positivo em relação à 

arrecadação de ICMS, pois à medida que as empresas incentivadas se instalam fora da Região 

Metropolitana de Fortaleza, o incentivo fiscal aumenta, de acordo com as determinações do 

FDI-CE. Portanto, espera-se que a desconcentração das empresas industriais da RMF tenha 

um impacto negativo sobre a arrecadação de ICMS no estado.

Espera-se que o valor exportado por setor, em relação à exportação total do estado do 

Ceará e o total de empregos ativos por setor em relação ao total de empregos ativos no estado, 

apresente uma relação positiva na arrecadação de ICMS, pois à medida que o valor exportado 

aumenta,  espera-se  que  isto  produza  impacto  positivo  sobre  o  produto  do  Estado  e 

conseqüentemente  sobre  a  arrecadação,  haja  vista  que  os  setores  incentivados  pelo  FDI 

produzem bens  denominados  por  trade (comercializáveis).  Por  sua  vez,  a  quantidade  de 

empregos formais pode revelar  o  comportamento da  economia,  ou seja,  a  elevação desta 

variável exerce certa influência sobre a arrecadação tributaria de outros setores e a elevação 

do produto e, por conseguinte, induz a elevação na arrecadação. 

E por fim, espera-se que com a utilização da variável binária que descreve os Grupos 1 e 

2 se possa confirmar a suspeita de que os setores prestadores de serviços como distribuição de 

energia, comunicação e combustíveis têm “financiado” os incentivos fiscais concedidos pelo 

FDI aos setores que compõe o Grupo 1.  

O modelo  Logit é estimado pelo método de Máxima Verossimilhança, e possui uma 

série  de  propriedades  estatísticas  desejáveis  sendo  todas  as  estimativas  dos  parâmetros 

assintoticamente consistentes e eficientes, nas quais cada observação é tratada como um único 

resultado de uma distribuição de Bernoulli. 

E para que seja testada a significância individual dos coeficientes estimados, utilizar-se-

á do teste de Wald, o qual é obtido pela razão entre o coeficiente estimado e o erro-padrão do 

coeficiente estimado. Sua interpretação é feita da mesma forma que o valor da estatística – t 

utilizados no teste de significância dos coeficientes da regressão (HAIR et al., 1998).

Uma vez  obtidos  os  coeficientes  do  Modelo  Logit por  Máxima  Verossimilhança,  é 

possível também calcular os efeitos marginais (também conhecidos como elasticidades). Os 

efeitos marginais permitem uma interpretação mais clara dos resultados com relação ao efeito 
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de  cada  variável  explicativa  (independente)  no  tocante  a  arrecadação  tributária  e  são 

calculados através do seguinte procedimento:

(2) )'('.]|1[Pr ββ xF
x

XYob =
∂

=∂

No que concerne à verificação do desempenho do modelo como um todo, o Logit possui 

um indicador de ajustamento análogo ao coeficiente de determinação ( 2R ) dos modelos de 

regressão. No entanto, é razoável ter-se em mente que medidas de ajustamento em modelos de 

escolha binária não são importantes, nem do ponto de vista estatístico nem do ponto de vista 

econômico, para avaliar a significância das variáveis explicativas (Wooldridge, 2002). O teste 

da razão de Máxima Verossimilhança e os testes individuais de significância é tudo que se 

precisa para avaliar o modelo. 

A partir desta explanação sobre o Modelo Logit, o próximo capítulo será reservado à 

análise empírica, ou seja, à discussão dos resultados.
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7. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Esta  seção  dedica-se  a  apresentar  os  coeficientes  estimados,  bem  como  os  efeitos 

marginais. Inicialmente, escolheu-se um modelo de escolha binária  Logit,  cujo método de 

estimação utilizado foi o de Máxima Verossimilhança. O algoritmo de maximização utilizado 

precisou de 4 interações para convergir, e o valor da função log-verossimilhança no ponto 

máximo  é  apresentado  na  Tabela  4,  bem  como  o  valor  da  estatística  de  razão  de 

verossimilhança para testar a restrição de que todos os regressores (cinco) fossem iguais a 

zero. 

Tabela 4 – Resultados do Modelo Logit.

Variável dependente:  1 se houve aumento de arrecadação de ICMS, e 0 se não houve aumento 
Coeficiente Erro-padrão Estatística Z P-valor

Percentual de empresas incentivadas por setor 10.6056 5.3949 1.97 0.049
Percentual de Concentração na RMF -0.5609 0.5446 -1.03 0.303
Percentual de exportação por setor em relação ao 
total de exportação CE

-3.3989 2.6307 -1.29 0.196

Número de empregos ativos por setor em relação 
ao total de emprego ativo no Ceará  

-1.1562 22.4477 -0.05 0.959

Dummy setorial, (1 energia elétrica, comunicação, 
combustível) e 0 cc

1.4028 0.6797 2.06 0.039

Intercepto -0.6809 0.6853 -0.99 0.320
N = 96
LR chi2(5)      =      12.05
Prob > chi2     =     0.0341
Pseudo R2       =     0.0905
Log likelihood =  -60.51861
Fonte: elaborada pelo autor.

A  razão  entre  o  coeficiente  estimado  e  o  erro  padrão  (Tabela  4)  representa  uma 

estatística distribuída assintoticamente como uma normal padrão (Estatística z). Esses valores 

são utilizados para a realização do teste de hipótese sobre a significância estatística de cada 

um dos parâmetros estimados. Como se pode observar nas estatísticas de teste, somente o 

número  de  empresas  incentivadas  por  setor  e  a  variável  dummy referente  ao  setor  se 

mostraram estatisticamente significativa, ao nível de significância de 5%, isto implica que a 

hipótese  nula  (coeficiente  ser  igual  a  zero  estatisticamente)  é  rejeitada  ao  nível  de 

significância de 5%. 

Em seguida, discute-se as razões dos sinais apresentados pelos valores estimados dos 

coeficientes da regressão. Para identificar um elemento comum que seja relevante quanto à 

condição de determinante do aumento da arrecadação de ICMS, dependendo das variáveis 
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explicativas  utilizadas,  far-se-á  observações  que  indiquem  pontos  de  contato  entre  essas 

variáveis.

Em relação ao percentual de empresas incentivadas pelo FDI, percebe-se que o efeito 

é  positivo;  ou  seja,  um aumento  no  número  de  empresas  contempladas  com o  benefício 

(incentivo) fiscal tende a aumentar a arrecadação de ICMS. E este aumento pode ser de forma 

indireta, via efeito repercussão na economia cearense. 

Note que, o efeito entre os setores incentivados contra os que não são contemplados 

com incentivos  fiscais  fornecidos  pela  política  industrial  (energia  elétrica,  comunicação e 

combustível) é positivo, sendo assim, pode-se inferir que exista uma transferência de renda 

entre  os  setores,  uma  vez  que  o  setor  de  serviços  tem  aumentado  sua  participação  na 

arrecadação  tributaria  do  Estado.  E  ainda,  porque  o  setor  de  serviços  não  pratica 

discriminação  de  preços  entre  os  consumidores.  Isto  tende  a  contribuir  para  uma  maior 

concentração  de  renda  no  estado  do  Ceará,  haja  vista  que  energia  elétrica  pode  ser 

considerada um bem necessário.

O percentual de concentração de empresas incentivadas na Região Metropolitana de 

Fortaleza  mostrou-se  insignificante  para  o  modelo,  o  que  se  pode  inferir  que  a 

desconcentração  dos  investimentos  promovida  pelo  estado  não  provocou  efeitos  sobre  a 

arrecadação de ICMS.

A variável percentual de empregos ativos por setor também se apresentou insignificante 

no modelo, portanto, também não possui relação com o aumento de arrecadação de ICMS. 

Assim como o percentual de exportação por setor.

Vale  ressaltar  que  os  coeficientes  das  variáveis  explicativas  no  modelo  Logit não 

expressam os efeitos marginais  sobre a probabilidade da variável dependente a assumir o 

valor um.

Para  ter  uma  melhor  dimensão  do  efeito  quantitativo  do  percentual  de  empresas 

incentivadas pelo FDI e do grupo na variação da arrecadação de ICMS, podem-se usar as 

estimativas  de  efeitos  marginais  para  mudanças  discretas.  A  Tabela  5  reporta  os  efeitos 

marginais de cada variável que representa a magnitude da relação de cada uma em relação ao 

aumento  na  arrecadação  de  ICMS.  Todavia,  vamos  tecer  comentários  apenas  sobre  as 
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variáveis  que  apresentaram  coeficientes  estatisticamente  diferentes  de  zero  (número  de 

empresas incentivadas por setor e dummy setorial).

Como se pode observar, os efeitos marginais são positivos, e isto permite inferir que 

um aumento no percentual de empresas incentivadas pelo FDI por setor levará a um aumento 

na  arrecadação.  Por  sua  vez,  o  efeito  marginal  da  dummy  setorial  estabelece  que  a 

probabilidade  da  variação  na  arrecadação  de  ICMS  do  Grupo  1  (Energia  Elétrica, 

Comunicação e Combustível) ser positiva foi, em média, 33,44 pontos percentuais maior que 

as empresas que compõe o Grupo 2. 

Tabela 5 – Variação na Probabilidade Esperada de um Aumento na Arrecadação de ICMS 
pelas empresas incentivadas pelo FDI.

Variável dependente:  1 se houve aumento de arrecadação de ICMS, e 0 se não houve aumento 
Variáveis explicativas Coeficiente Erro-padrão Estatística Z P-valor

Percentual de empresas incentivadas por setor 2.6513 1.3485 1.97   0.049   
Percentual de Concentração na RMF -0.1402      0.1362   -1.03   0.303  
Percentual de exportação por setor em relação ao 
total de exportação CE

-0.8497       0.6577   -1.29   0.196  

Percentual  de  empregos  ativos  por  setor  em 
relação ao total de emprego ativo no Ceará 

-0.2891     5.6118   -0.05   0.959

Dummy setorial, (1 energia elétrica, comunicação, 
combustível) e 0 cc. *

  0.3344    0.1474    2.27   0.023   

Efeito Marginal após a estimação do Logit y  = Pr(y) (predict) =  .50264379
Fonte: elaborada pelo autor.
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
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8.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

As  políticas  de  incentivos  fiscais  são  executadas  com  intuito  de  reduzir  as 

desigualdades regionais existentes entre países e também entre estados subnacionais. Neste 

intuito, no Ceará, vêm sendo adotadas políticas governamentais que procuraram, ao longo 

deste  período,  atrair  empresas  para  o  Estado  através  de  financiamento  tributário.  Estas 

políticas  públicas  nortearam-se  em  algumas  proposições  como  na  real  necessidade  de 

desenvolver a região e que a vinda de empresas ao Estado não afetariam de forma negativa a 

arrecadação de impostos estaduais, pois os incentivos seriam ofertados apenas para empresas 

vindas  de  outras  localidades,  ou  seja,  novos  empreendimentos  que  poderiam  inclusive 

aumentar a arrecadação.

O referido trabalho, conforme análise nas seções anteriores, indicou que a política de 

incentivos fiscais praticada pelo estado do Ceará, ao longo dos Governos Tasso Jereissati 

(1995-2002) e Lúcio Alcântara (2003-2006), vem contribuindo para redução da arrecadação 

de  ICMS  nos  setores  industriais,  conforme  análises  estatísticas.  Setores  econômicos 

tradicionais e importantes como: têxtil, vestuário e calçados vêm perdendo espaço na estrutura 

tributária.

 A perda em potencial de receita é uma das externalidades que a política de incentivos 

fiscais  adotada  pelo  estado  do  Ceará  pode  estar  causando,  através  do  Fundo  de 

desenvolvimento Industrial, à economia, entretanto o modelo proposto não captou este tipo de 

impacto. 

O  modelo  econométrico  informa  que,  à  medida  que  se  intensifica  a  política  de 

incentivos fiscais, a participação dos setores industriais,  contidos no modelo, se reduz, ou 

seja, estes setores passam a contribuir cada vez menos com o pagamento de ICMS ao estado. 

Por  outro  lado,  a  participação  de  setores  como o  de  energia  elétrica,  serviços  de 

comunicação  e  combustíveis,  vem  aumentando  consideravelmente.  Este  fato  indica  que 

houve, entre os anos de 1995 a 2006, uma compensação tributária entre estes setores, que 

compensou a queda na arrecadação dos setores industriais. Proporcionando ao longo deste 

período um aumento na arrecadação de ICMS.
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Percebe-se  que  esta  mudança  na  composição  da  estrutura  tributária  de  ICMS  no 

estado,  ocorrida  neste  período,  pode  estar  aumentando  indiretamente  a  participação  dos 

contribuintes, pessoas naturais, no pagamento deste imposto. Por outro lado, também pode 

estar reduzindo a participação das indústrias neste pagamento. O que permite inferir que pode 

estar ocorrendo uma transferência de renda da população, maiores usuárias destes serviços e 

destes produtos (energia elétrica, serviços de comunicação e combustíveis), para as empresas 

industriais  incentivadas  pelo  FDI-CE.  Este  fato  tem  como  fundamento  teórico  as 

características destes serviços e produtos, que possuem uma demanda inelástica, por serem 

caracterizados  como  bens  de  primeira  necessidade.  A  característica  regressiva  do  ICMS 

também  permite  também  julgar  que  não  há  distinção  tributaria  quando  à  renda  dos 

contribuintes.

Encontra-se  em  tramitação  no  Congresso  Nacional  a  Proposta  de  Emenda 

Constitucional,  que propõem uma intensa reforma tributária,  na tentativa de simplificar o 

sistema tributário nacional e acabar com a competição fiscal entre os estados.

É importante que o Estado discuta juntamente com a sociedade a melhor forma de 

utilizar os recursos dos contribuintes. É necessário avaliar não somente se os objetivos das 

políticas públicas realizadas estão sendo alcançados, mas também os impactos causados por 

estas políticas. 
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ANEXOS

Anexo I – Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
          

Lei Complementar No 24, de 7 de janeiro de 1975
(Publicada no DOU de 9 de janeiro de 1975)

   
Dispõe sobre os convênios para a concessão 
de isenções do imposto sobre operações 
relativas à circulação de mercadorias e dá 
outras providências.

           
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei 
Complementar:

Art. 1º As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 
ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica:

I - À redução da base de cálculo;

II - À devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, 
ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - À concessão de créditos presumidos;

IV - A quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, 
concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte 
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - Às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data.

Art. 2º Os convênios a que alude o artigo 1º, serão celebrados em reuniões para as 
quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do Distrito 
Federal, sob a presidência de representantes do Governo Federal.

§ 1º As reuniões se realizarão com a presença de representantes da maioria das 
Unidades da Federação.

§ 2º A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados 
representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de quatro 
quintos, pelo menos, dos representantes presentes.

§ 3º Dentro de 10 (dez) dias, contados da data final da reunião a que se refere este 
artigo, a resolução nela adotada será publicada no Diário Oficial da União.
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Art. 3º Os convênios podem dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas 
seja limitada a uma ou a algumas Unidades da Federação.

Art. 4º Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios no 
Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, o 
Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto ratificando ou não 
os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta de 
manifestação no prazo assinalado neste artigo.

§ 1º 0 disposto neste artigo aplica-se também às Unidades da Federação cujos 
representantes não tenham comparecido à reunião em que hajam sido celebrados os 
convênios.

§ 2º Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for expressa ou tacitamente 
ratificado pelo Poder Executivo de todas as Unidades da Federação ou, nos casos de 
revogação a que se refere o artigo 2º, § 2º, desta Lei, pelo Poder Executivo de, no 
mínimo, quatro quintos das Unidades da Federação.

Art. 5º Até 10 (dez) dias depois de findo o prazo de ratificação dos convênios, 
promover-se-á, segundo o disposto em regimento, a publicação relativa à ratificação 
ou à rejeição no Diário Oficial da União.

Art. 6º Os convênios entrarão em vigor no trigésimo dia após a publicação a que se 
refere o artigo 5º, salvo disposição em contrário.

Art. 7º Os convênios ratificados obrigam todas as Unidades da Federação, inclusive 
as que, regularmente convocadas, não se tenham feito representar na reunião.

Art. 8º A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente:

I - A nulidade do ato e a ineficiência do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento 
recebedor da mercadoria;

II - A exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que 
conceda remissão do débito correspondente.

Parágrafo único. Às sanções previstas neste artigo poder-se-ão acrescer a 
presunção de irregularidade das contas correspondentes ao exercício, a juízo do 
Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas referentes ao 
Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos nos itens VIII e 
IX, do artigo 21 da Constituição Federal.

Art. 9º É vedado aos Municípios, sob pena das sanções previstas no artigo anterior, 
concederem quaisquer dos benefícios relacionados no artigo 1º no que se refere à 
sua parcela na receita do imposto de circulação de mercadorias.

Art. 10. Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, 
unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratórla, parcelamento de débitos 
fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de 
mercadorias.

Art. 11. O Regimento das reuniões de representantes das Unidades da Federação 
será aprovado em convênio.

Art. 12. São mantidos os benefícios fiscais decorrentes de convênios regionais e 
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nacionais vigentes à data desta Lei, até que revogados ou alterados por outro.

§ 1º Continuam em vigor os benefícios fiscais ressalvados pelo § 6º do artigo 3º do 
Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, com a redação, que Ihe deu o artigo 
5º do Decreto-lei nº 834, de 8 de setembro de 1969, até o vencimento do prazo ou 
cumprimento das condições correspondentes.

§ 2º Quaisquer outros benefícios fiscais concedidos pela legislação estadual 
considerar-se-ão revogados se não forem convaIidados pelo primeiro convênio que 
se realizar na forma desta Lei, ressalvados os concedidos por prazo certo ou em 
função de determinadas condições que já tenham sido incorporadas ao patrimônio 
Jurídico do contribuinte. O prazo para a celebração deste convênio será de 90 
(noventa) dias a contar da data da publicação desta Lei.

§ 3º A convalidação de que trata o parágrafo anterior se fará pela aprovação de 2/3 
(dois terços) dos representantes presentes, observando-se, na respectiva ratificação, 
este quorum e o mesmo processo do disposto no artigo 4º.

Art. 13. 0 artigo 178 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966), passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, 
observado o disposto no inciso III do artigo 104."

Art. 14. Sairão com suspensão do imposto de circulação de mercadorias:

I - As mercadorias remetidas pelo estabelecimento do produtor para estabelecimento 
de Cooperativa de que faça parte, situada no mesmo Estado;

II - As mercadorias remetidas pelo estabelecimento de Cooperativa de Produtores 
para estabelecimento, no mesmo Estado, da própria Cooperativa, de Cooperativa 
Central ou de Federação de Cooperativas de que a Cooperativa remetente faça parte.

§ 1º O imposto devido pelas saídas mencionadas nos incisos I e II será recolhido pelo 
destinatário quando da saída subseqüente esteja esta sujeita ou não ao pagamento 
do tributo.

§ 2º Ficam revogados os incisos IX e X do artigo 1º da Lei Complementar nº 4, de 2 de 
dezembro de 1969.

Art. 15. O disposto nesta Lei não se aplica às indústrias instaladas ou que vierem a 
instalar-se na Zona Franca de Manaus, sendo vedado às demais Unidades da 
Federação determinar a exclusão de incentivo fiscal, prêmio ou estímulo concedido 
pelo Estado do Amazonas.

Art. 16. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
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Anexo II – Lei 10.367, de 7 de dezembro de 1979.

LEI N.º 10367, de 07/12/79

Cria o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará - FDI, e dá outras providências
O GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono e
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º - É instituído o Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará -
FDI- com o objetivo de promover o desenvolvimento das atividades industriais em todo
o território do Estado do Ceará.
Art.2º - Para a promoção industrial o FDI assegurará às empresas
industriais consideradas de fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do
Estado e /ou seus acionistas, incentivos de implantação, funcionamento, relocalização,
ampliação e modernização ou recuperação, sob a forma de subscrição de ações,
participações societárias empréstimos, observada a legislação federal pertinente.
Art.3º - O Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará - FDI - será
operado pelo Banco de Desenvolvimento do Ceará S/A - BANDECE - segundo critérios
propostos pela Secretaria de Indústria e Comércio e aprovados pelo Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social do Estado - CONDEC.
Art.4º - São recursos do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará -
FDI:
I - os de origem orçamentaria, até o montante de dez pôr cento (10%) da
receita do ICM, segundo as possibilidades do Tesouro Estadual;
II -empréstimos ou recursos a fundo perdido, oriundos da União, Estado e
outras entidades;
III - contribuições, doações, legados e outras fontes de receitas que lhe forem
atribuídas;
IV - juros dividendos e outras receitas decorrentes da aplicação de seus
recursos.
Art.5º - São operações do FDI:
I - aquisição e alienação de ações, de debéntures conversíveis ou não em
ações e de quotas de empresas industriais com sede, foro e com domicílio fiscal do
Estado do Ceará;
II - concessão de empréstimos a médio e longo prazo às empresas industriais
com sede, foro e domicílio no Estado do Ceará;
Parágrafo Único - Os empréstimos do FDI poderão ser convertidos,
excepcionalmente, em subscrição de ações das empresas industriais beneficiadas, nas
condições estabelecidas no Regulamento do Fundo.
Art. 6º - A Secretaria da Fazenda creditará em conta vinculada no Banco do
Estado do Ceará S/A - BEC, à ordem do BANDECE, as dotações previstas no item I do
art. 4º desta lei.
Art. 7º - Consideram-se, para efeito desta Lei, como atividades indústrias de
fundamental interesse para o desenvolvimento econômico do Estado os empreendimentos
definidos no Regulamento do FDI.
Art. 8º - As condições de prazos e encargos financeiros das operações do FDI
serão definidas, também no Regulamento desta Lei.
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Parágrafo Único - O BANDECE poderá cobrar sobre o valor de cada
operação, uma taxa de administração de até três pôr cento (3%), além do percentual de
dois pôr cento (2%) para formação de reserva destinada à promoção industrial.
Art. 9º - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do
Estado do Ceará - CONDEC - aprovar o programa anual de aplicação e homologação as
operações do FDI.
Art. 10º - Em nenhuma hipótese será permitida a liberação de recursos do
FDI em favor de empresas inadimplentes com o fisco estadual
Art. 11º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a baixar, mediante
Decreto, o Regulamento Geral do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado do
Ceará - FDI.
Art.12º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza,
aos 07 de dezembro de 1979
VIRGÍLIO TÁVORA
OZIAS MONTEIRO
FIRMO DE CASTRO

(DOE - 13.12.79)
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