MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CONSELHEIRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

Em

consonância

com

as

Diretrizes

de

Controle Externo da Atricon 3210/2016
(Resolução

Atricon

n

º

6/2016),

relacionadas à temática “Receita e renúncia
de receita”.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ vem
através do Procurador de Contas que esta subscreve, no desempenho de sua
missão institucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e a
guarda da lei, nos termos delineados no art. 11 de sua Lei Orgânica (Lei
Complementar nº 9/1992, com redação dada pela Lei Complementar nº 85/2013)
e com fulcro nos artigos 130 da Constituição Federal e 41 da Lei Orgânica do
Tribunal de Contas do Estado do Pará, oferecer a seguinte
REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR
em face da (1) Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico Mineração e
Energia e (2) Comissão de Política de Desenvolvimento Socioeconômico, ambas
representadas pelo Sr. Eduardo Araújo de Souza Leão; (3) Secretaria Estadual da
Fazenda, representada pelo Sr. Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha e (4)
Secretaria Estadual de Planejamento, representada pelo Sr. José Alberto da Silva
Colares, pelos fundamentos de fato e de direito que se passa a expor.
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I.

DOS FATOS.
No efetivo exercício de seus misteres constitucionais, o Ministério

Público de Contas do Estado do Pará instaurou Procedimento Administrativo
Preliminar de número 2018/0102-4 cujo objeto é averiguar a regularidade dos
procedimentos de renúncia de receitas e qualquer outro gasto tributário no
âmbito do Estado, partindo como parâmetro inicial de análise os incentivos
fiscais deferidos em prol do Grupo Hydro, mais especificamente sua controlada
Alunorte, que possivelmente teria infringido condicionantes do benefício fiscal
recebido, em especial a condicionante ambiental.
Feitas as requisições documentais necessárias, o que se percebe é
que, aparentemente, os procedimentos de outorga de benefícios fiscais não têm
seguido a integralidade do que prevê a Constituição Federal, a Constituição
Estadual e a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Com efeito, e tomando por amostragem a concessão de incentivo
fiscal à Hydro, aufere-se que em nenhum momento dos autos consta, pelo menos
de forma explícita e de fácil detecção por qualquer um do povo, a quantia a ser
renunciada e o consequente impacto fiscal da medida no exercício financeiro e
seguintes. Não resta esclarecido assim o efeito fiscal do gasto tributário e nem
sequer se houve mensuração dele. O que se percebe, também, é que embora
haja avaliação anual dos resultados do incentivo fiscal, tal controle ainda carece
de maior substância e efetividade.
Outrossim, foram identificadas possíveis falhas de transparência
ativa em todo o procedimento de renúncia, que acaso confirmadas na
fiscalização do TCE, demandarão uma série de determinações e recomendações
corretivas a diversos órgãos do Estado, especialmente os que compõem a
legitimidade passiva originária desta Representação, visto serem os órgãos
centrais mais importantes quando o assunto é renúncia de receita fiscal, cada
um na medida de sua competência.
Eis a generalidade dos fatos, passemos ao direito e às minúcias do
caso.
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II. DO DIREITO.
A. DO CABIMENTO E DA LEGITIMIDADE ATIVA.
O consagrado direito à petição, de salvaguarda constitucional, é
instrumentalizado nos Tribunais de Contas através do manejo de representações
e denúncias. Visam ambos os institutos a um fim único: levar ao Tribunal de
Contas o conhecimento de ato administrativo reputado ilegal, ilegítimo, ou
antieconômico, clamando pela atuação da Corte na sua devida apuração e
correição.
O que difere, fundamentalmente, a denúncia da representação, é a
qualidade do sujeito ativo, posto serem as denúncias disponíveis a qualquer um
do povo, ao passo que as representações possuem rol de legitimados ativos
taxativamente expressos, correspondentes a determinadas autoridades públicas
com atribuição e dever de zelar pelo bom desempenho do controle externo.
No âmbito do Tribunal de Contas do Pará não é diferente.
Denúncia e representação são tratadas na mesma sessão da Lei
Orgânica, e sua regulação básica se extrai a partir dos art. 39 a 42 da LOTCE/PA.
Ei-los:
“Denúncias e Representações
Art. 39. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é
parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante
o Tribunal de Contas do Estado.
Art. 40. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá
referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser
redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do
denunciante, sua qualificação e endereço, e estar acompanhada de
prova ou indício concernente ao fato denunciado ou à existência de
ilegalidade ou irregularidade.
Art. 41. A representação deverá ser encaminhada ao Presidente do
Tribunal de Contas ou ao Conselheiro Relator, conforme o caso:
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I - pelos titulares dos controles internos dos órgãos públicos, sob pena
de serem considerados responsáveis solidários;
II - por qualquer autoridade pública Federal, Estadual ou Municipal;
III - pelas equipes de inspeção ou de auditoria;
IV - pelos titulares das unidades técnicas do Tribunal.
Art. 42. A fim de preservar direitos e garantias individuais, o Tribunal
de Contas dará tratamento sigiloso às denúncias e representações,
até decisão definitiva sobre a matéria.
Parágrafo único. O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo em
caso de comprovada má-fé.”

Por sua vez, o Regimento Interno esmiúça o procedimento das
representações e denúncias do art. 226 ao artigo 234, deixando assente no art.
230 que “Julgada procedente a denúncia e depois de esgotado o prazo para

eventual recurso, a autoridade pública competente será notificada para as
providências corretivas e/ou punitivas cabíveis.”
Embora

o

artigo

230

só

se

refira

às

denúncias

julgadas

procedentes, sua aplicabilidade abrange também as representações, de acordo
com a norma extensiva prevista no art. 234 “Aplicam-se às representações, no

que couber, os dispositivos constantes dos arts. 227 a 233.”
Ora, não se pode haver dúvidas do cabimento da presente
representação, já que a conduta administrativa impugnada diz respeito à matéria
inequivocamente da jurisdição da Corte de Contas (renúncias de receitas). De
outra banda, o autor da representação é o próprio Ministério Público de Contas, a
quem a Constituição Federal atribuiu a missão de zelar pela ordem jurídica no
âmbito dos Tribunais de Contas, e que é, evidentemente, autoridade pública
estadual nos exatos termos no inciso II, do art. 41 da Lei orgânica do TCE.
Com efeito, e para muito além da mera análise da regularidade da
despesa, a todo o sistema de controle externo cabe, outrossim, profícua
verificação da regularidade dos procedimentos de renúncia de receitas e qualquer
outro gasto tributário, em especial aqueles elencados na Lei de Responsabilidade
Fiscal, e que devem estar devidamente assinalados nas leis e planos
orçamentários. Também é da missão do sistema de controle externo a
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verificação, perante os órgãos públicos, da tomada das medidas para avaliação e
monitoramento constante dos resultados esperados da renúncia fiscal, tanto em
números econômicos quanto no cumprimento das contrapartidas assumidas pelo
beneficiário.
O que se pretende, portanto, por meio desta representação, é
provocar a exata conduta administrativa, de modo que as renúncias de receitas
concedidas e avaliadas pela administração pública paraense se adequem aos
dispositivos da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

B. RENÚNCIA DE RECEITAS E A RESPONSABILIDADE FISCAL
Antes de mais nada é preciso esclarecer que o tema das renúncias
de receitas é tão sensível do ponto de vista constitucional que foi a própria
Constituição Federal quem previu, primeiro, a competência do controle externo
para sua fiscalização, segundo, normas restritivas a esse expediente.
Realmente, o caput do art. 70 da Constituição Federal é claro
acerca da competência dos órgãos de controle externo sobre as renúncias de
receitas (grifo nosso)1:
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle
interno de cada Poder.

Também é a lei maior que dispõe sobre uma série de requisitos na
concessão de incentivos fiscais.
Exige, por exemplo, lei específica sobre o assunto:

1

Neste ponto, cumpre chamar atenção à Resolução ATRICON nº 6/2016, que aprova diretrizes de
fiscalização da renúncia de receitas no âmbito dos Tribunais de Contas.
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Art. 150, § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º,
XII, g.

Remete à LDO para tratar mais minudentemente dele:
Art. 165, § 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as
metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as
despesas de capital

para

o

exercício

financeiro

subseqüente,

orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

E impõe ampla transparência orçamentária anualmente:
§

6º

O

projeto

de

lei

orçamentária

será

acompanhado

de

demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas,
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de
natureza financeira, tributária e creditícia.

Em verdade, a concessão de benefícios fiscais com grande
tendência à expansão no cenário atual importa na assunção de uma série de
riscos fiscais e distorções no sistema tributário, o que bem justifica o cuidado que
a Constituição devotou a eles.
Assim sendo, os gastos tributários tendem a elevar a regressividade
do sistema tributário, a aumentar a ineficiência na alocação dos recursos públicos,
a

incrementar

a

complexidade

da

estrutura

tributária

com

reflexos

na

funcionalidade do sistema, e a exigir maior esforço fiscal dos grupos não
beneficiados, e, ao fim, facilitar o desequilíbrio das contas públicas. É o que bem
aponta a Instituição Fiscal Independente do Senado:
Os gastos tributários podem elevar a regressividade do sistema
tributário, especialmente quando associados ao imposto de renda,
pois beneficiam a parcela minoritária da população com renda mais
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alta. Outra desvantagem é o possível aumento da ineficiência na
alocação dos recursos públicos. Aqui, novamente, pesa a falta de
mecanismos adequados de controle e avaliação. Sem o desafio criado
por esses mecanismos, as ineficiências não são corrigidas pela
correção de rumo ou revogação. Vale observar que a verificação dos
resultados alcançados com o uso desses gastos já é naturalmente
complexa, pois muitas vezes buscam induzir os indivíduos ou as
empresas a tomarem certas decisões que ocorrem inteiramente na
órbita privada. Tomados em conjunto, a difusão de gastos tributários
pode também elevar a complexidade da estrutura tributária, com o
consequente aumento do custo do cumprimento das obrigações
tributárias e do risco de evasão e elisão fiscal. A complexidade
dificulta ainda a verificação da funcionalidade de todo o sistema e a
avaliação dos resultados de cada gasto tributário individualmente
considerado, dada as interconexões entre eles. Vale observar que
todos esses efeitos negativos são diretamente proporcionais ao
número de gastos tributários existentes, ainda que possa ser baixa a
perda de receitas individualizada. Ademais, quanto maior a perda
total de receita gerada pelos gastos tributários, maior a tributação
requerida dos grupos não favorecidos para o financiamento adequado
das atividades estatais. A rigor, a análise da conveniência de um novo
gasto tributário ou do conjunto dos gastos existentes que, por
definição, dirigem-se à parcela dos contribuintes, precisaria levar em
conta também a opção pela redução da tributação incidente sobre o
conjunto

dos

contribuintes.

A

comparação

é

especialmente

importante quando a carga tributária é elevada e tende a causar
distorções mais expressivas. Por fim, sem o devido controle, o total
dos gastos tributários pode afetar o equilíbrio das contas públicas, do
mesmo modo que a expansão do gasto direto. Vale observar que se
já é difícil estimar as perdas de receita geradas pelos gastos
tributários existentes, mais difícil ainda é prever as perdas futuras ou
mesmo do ano em curso, o que traz importantes desafios para o
alcance de metas fiscais.2

Reforçando o espectro de controle já firmado pela Constituição,
adveio a Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
2

http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/541284/RAF16_MAIO2018_TopicoEspecial_
Gastos.pdf
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Fiscal (LRF), em que foram expostos de forma ainda mais clara os requisitos para
a concessão de renúncia de receitas.
Já de início, a LRF assevera que a responsabilidade na gestão fiscal
pressupõe a obediência às condições legais no que tange a renúncia de receita.
Mais à frente, em louvável medida de transparência fiscal, estabelece-se que o
demonstrativo da estimativa e compensação das renúncias de receita estejam
presentes no anexo do projeto de lei da LDO. Por sua vez, segundo a LRF, a LOA
deverá minudenciar as medidas de compensação a renúncias de receita.
Contudo, o tema das renúncias de receitas ganha mais densidade
normativa a partir do art. 14 da LRF. Eis a transcrição, advertindo de logo que os
grifos são todos nossos:

Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:
2.159, de 2001)

(Vide Medida Provisória nº

(Vide Lei nº 10.276, de 2001)

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.

p. 8

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
§ 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou
benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição
contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando
implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos
I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos
respectivos custos de cobrança.

Guarde-se na memória o art. 14 da LRF. Ele será o epicentro de
toda esta Representação.
Por ora, no entanto, antes de adentrar em seus aspectos
normativos, passamos a algumas contextualizações que ajudam a compreender
a importância do tema das renúncias fiscais, especialmente num cenário de
grave crise fiscal.

C. RENÚNCIAS FISCAIS NA AMAZÔNIA E TRANSPARÊNCIA DAS
DESONERAÇÕES DO ICMS AUTORIZADOS PELO CONFAZ.
Não

é

novidadeiro

que

visando

superar

seu

histórico

de

subdesenvolvimento, os Estados da Região Norte, e mais especificamente o
Estado do Pará, se valem de medidas de incentivo fiscal para a instalação de
empreendimentos produtivos que irão, em tese, gerar renda, trabalho e capital
para a comunidade local.
A maioria desses empreendimentos de grande porte se referem à
atividade minerária, que encontra no Pará verdadeira mina a céu aberto com
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grandes possibilidades de pesquisa, lavra e beneficiamento mineral. É o que
muito bem assinala o Prof. Sérgio Roberto Bacury de Lira3:
Na literatura econômica, a implantação de um empreendimento
produtivo,

principalmente

do

segmento

industrial,

significa

a

oportunidade de surgimento de inúmeros benefícios no campo
socioeconômico,

dentre

os

quais

se

destaca

o

aumento

da

arrecadação tributária. É por meio desse resultado indireto que o
governo realiza, de forma direta, os serviços em prol da sociedade,
beneficiando-a cumulativamente. Na Amazônia, desde meados da
década de 1960, o governo federal adotou o princípio da isenção ou
renúncia fiscal para desenvolver economicamente a região, porque,
somente reduzindo os custos de implantação e aumentando os lucros
das empresas, seria possível incentivar e atrair os empreendimentos
capitalistas para a região. Essa estratégia constituiu-se na chamada
”política de desenvolvimento regional“, o que obrigou os estados a
assumir um papel secundário nesse processo e a adotar as mesmas
regras de isenção como forma de garantir os recursos necessários ao
desenvolvimento dos seus territórios.

Ao longo de seu artigo, o Prof. Sérgio Roberto Bacury de Lira expõe
minudente histórico de benefícios fiscais e financeiros que foram utilizados como
instrumento de atração de empreendimentos capitalistas na Região Norte,
concluindo, no entanto, que embora tenham sido eles importantes num primeiro
momento, perderam muito do seu sentido com o passar dos anos, em especial os
incentivos para a indústria minerária.
Com efeito, “os bens minerais semibeneficiados constituem-se em

commodities, cujos preços preços são determinados no circuito do mercado
mundial em função da interação de diversos fatores exógenos; logo, os efeitos
imediatos

estão

muito

mais

na

ampliação

da

lucratividade

desses

empreendimentos do que, evidentemente, na ampliação da produção em
decorrência do rebaixamento dos custos de produção.”
A conclusão do artigo científico é eloquente:
3 A questão tributária e a problemática da arrecadação fiscal em decorrência da mineração
industrial na Amazônia. Sérgio Roberto Bacury de Lira, Novos Cadernos NAEA, v. 6, n. 1, p. 2764, jun. 2003, ISSN 1516-6481.
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O mais importante, todavia, é que, em ambas as situações, os
maiores beneficiados foram os setores produtivos, principalmente os
subsetores vinculados à mineração industrial existentes no Pará. Em
quaisquer das estratégias adotadas pelo governo, a mineração
industrial conseguiu usufruir benefícios que sempre propiciaram o
rebaixamento do seu custo de produção e, conseqüentemente, o
aumento de sua lucratividade. Aliás, nada mais diferente do que
estava

concebido

ou

previsto

na

estratégia

nacional

de

desenvolvimento regional posta em prática na Amazônia. Porém, se,
em um primeiro momento, isso foi fundamental para atrair os
empreendimentos capitalistas para a região, em um segundo
momento, pouco concorreu para dinamizar ou ampliar a produção
industrial regional (estadual), pois a lógica ou os determinantes que
influenciam o tipo de indústria que tem dinamizado a região são
exógenos à economia nacional, regional ou local. Por conseguinte,
nada foi alterado em termos da produção industrial, mas os entes
federativos estadual e municipal têm acumulado prejuízos financeiros,
ao contrário de períodos anteriores.

Em sentido muito semelhante, os estudos de José Nilo de Oliveira
Júnior, Adilson Freitas Dias e Francisco José Silva Tabosa4:
Pode-se considerar que o Pará entrou na guerra fiscal no final da
década de 1990, com a publicação da lei nº 5.943, que regulava a
Política de Incentivo às Atividades Produtivas. Neste período, o
resultado apurado pelo modelo de fronteira estocástica sobre a
gestão fiscal do Estado indica que aqui se repetiu o comportamento
verificado nas demais unidades da federação. Seu nível de eficiência
tributária melhorou no período pós-Plano Real e, consequentemente,
no transcurso da guerra. Entretanto, não há evidência de que tal
melhora esteja associada a fatores endógenos à gestão fiscal, ou se
com a estabilização econômica que o País passou a gozar a partir de
meados dos anos 1990. A despeito de ser a maior economia da
Região Norte pelo critério do PIB, no ranking do nível de eficiência
tributária, o Pará ficou atrás dos estados de Rondônia, Roraima,
Tocantins e Amazonas. Quanto ao resultado da regressão da
4 Avaliação da Política de Incentivos Fiscais sobre a capacidade fiscal, ISS, emprego e valor
adicionado
bruto
da
indústria
no
estado
do
Pará,
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/1559/2246, acessado em 02 de agosto de
2018.
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arrecadação do ISS do conjunto dos seis municípios mais favorecidos
pelos incentivos fiscais estaduais (por sediarem o maior número de
empresas beneficiadas no Estado), comparativamente aos demais,
apurou-se que a arrecadação destes seis municípios é superior, em
média, 7,4% em relação aos outros. Porém, a aceleração média da
taxa anual de crescimento da arrecadação deste grupo, no período da
guerra, foi inferior em 1,1% em relação aos restantes. Estes resultados
indicam que a política fiscal não agiu positivamente sobre a
arrecadação dos municípios favorecidos diretamente pela instalação de
empresas

detentoras

do

tratamento

fiscal

diferenciado.

Já

os

resultados das regressões do número de empregos formais nos
municípios do Pará apontam que, no grupo de municípios favorecidos
pelos

incentivos,

a

quantidade

de

empregos

formais

variou

negativamente, em média, 1,9% ao longo da série, em relação ao
restante do Estado. Quando a observação se dá sobre o período da
competição fiscal, atesta-se a aceleração do ritmo de decrescimento
de

empregos

estatisticamente

nesses

municípios,

significativa.

porém

Portanto,

a

variação

pode-se

inferir

não

é

que

o

comportamento do emprego também não respondeu como seria
esperado de uma política de incentivo fiscal.

Embora muito desses incentivos fiscais tenham sido induzidos pelo
Governo Federal, o que refoge à competência controladora deste TCE, também
são relevantíssimos do ponto de vista fiscal os benefícios concedidos pelo próprio
Estado do Pará, e importam na renúncia de receita que, provavelmente, alcança,
ou supera, a casa de um bilhão de reais anuais do orçamento estadual, com
implicação direta, como visto, nos orçamentos municipais, na medida que o
ICMS, mais importante tributo estadual, tem repartido à municipalidade 25% de
sua arrecadação.
Acerca da isenção de ICMS para transações interestaduais, não
podemos olvidar dos apontamentos da Nota Técnica 185 de Alessandra Cardoso,
assessora política do Instituto de Estudos Socieconômicos – INESC, intitulada
“Amazônia: paraíso extrativista e tributário das transacionais de mineração”.
A Lei Nº 5.758, de agosto de 1993, garantiu tratamento tributário
especial na cobrança do ICMS relativa às operações de extração,
industrialização, circulação e comercialização de bauxita, alumina,
alumínio e seus derivados. Antes mesmo de findar os efeitos desta lei
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foi editada uma nova Lei Nº 6.307 de 20006 que garantia mais 15
anos de isenção do ICMS incluindo no pacote o minério de ferro. Com
estas leis os custos de produção, em especial os custos com energia
elétrica e combustíveis, foram rebaixados por décadas permitindo às
mineradoras auferirem lucros extraordinários que serviram para
alimentar a expansão das suas operações no estado, em projetos em
outros estados brasileiros e também nos demais países onde operam.
(...). Agora, em julho de 2015, com a finalização dos efeitos da
isenção do ICMS em função dos 15 anos de vigência da Lei Nº 6.307,
o governo do estado do Pará publicou uma Resolução renovando o
tratamento diferenciado na cobrança do ICMS para a Mineração
Paragominas, Albrás e Alunorte, ou seja, as empresas vinculadas à
cadeia da bauxita e controladas pela empresa norueguesa Hydro
Norsky. Vale ressaltar que no processo de renovação do benefício
tributário a pressão da Hydro Norsk foi “pública” e intensa. Em
audiência realizada na Câmara dos Deputados a empresa defendeu a
necessidade de manutenção do benefício da isenção do ICMS como
forma de se viabilizar economicamente no Brasil. Sob a alegação de
que seus custos de produção são muito elevados e que, dentro destes,
40% é custo de energia elétrica, realizou um forte lobby para defender
a continuidade da isenção, o que foi garantido pelo governo do Pará
por meio da Resolução N° 014, de 10 de julho de 2015.5

A pesquisadora finaliza:
As “escolhas” do governo federal e do estado do Pará de concederem
tantos privilégios tributários para as gigantes da mineração trazem,
assim, rebatimentos diretos na capacidade fiscal, federal e estadual,
de investir em políticas públicas - como saúde, educação, meio
ambiente, saneamento – e reforçam o quadro já histórico de
desigualdades regionais e exclusão social. Adicionalmente, a baixa
apropriação da renda mineral por meio da tributação6, juntamente com
o baixo custo do trabalho, ajudam a explicar porque o Brasil possui os
5
http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/notas-tecnicas/nts-2015/nota-tecnica-186amazonia-paraiso-extrativista-e-tributario-das-transnacionais-da-mineracao/view
6 - Estudos técnicos disponíveis apontam o Brasil com um dos países que menos se apropriam
da renda mineral por meio da tributação. Para uma síntese destes estudos ver BRASIL.E.U.R &
POSTALI.F. O Código Mineral Brasileiro e as Compensações pela Exploração dos Recursos
Minerais
–
CFEM.
2014.
Disponível
em
http://downloads.fipe.org.br/publicacoes/bif/2014/7_bif406.pdf
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menores custos de produção (custo de mina) no planeta7. Menores
custos somados aos atributos de quantidade e qualidade das reservas
minerais brasileiras e amazônicas, por sua vez, explicam o recente
boom de crescimento da mineração no Brasil e na Amazônia, puxado
pela demanda chinesa e sustentado por estas condições mais que
vantajosas. (...)A combinação do controle pelas transnacionais das
principais jazidas minerais com a baixa tributação e os baixos custos
trabalhistas

leva,

inevitavelmente,

a

uma

superexploração

dos

recursos minerais, ao rápido esgotamento das principais reservas
minerais do país e a multiplicação dos impactos socioambientais. Estas
relações

precisam

ser

mais

profundamente

investigadas

e

evidenciadas.

Aqui abro um parêntesis.
É curioso que ao mesmo tempo em que promove vastas
desonerações do ICMS, o Estado do Pará criou a chamada Taxa de Fiscalização
Mineral, cuja constitucionalidade foi posta em xeque no STF. Afora a questão do
risco fiscal de, por um lado, abrir mão de uma receita perfeitamente
constitucional, e por outro lado, granjear receita de duvidosa constitucionalidade
via taxa mineral, o que se percebe nessa engenharia tributária é que o Estado
renuncia ICMS que seria repartido aos municípios e que entraria na conta das
aplicações em educação e saúde, para usufruir de espécie tributária cuja
arrecadação fica exclusivamente nos cofres estaduais, sem repasse às entidades
menores, e que não entra na base de cálculo dos mínimos em saúde e educação.
A lesão ao pacto federativo e o menoscabo ao financiamento dos direitos
fundamentais de saúde e educação me parecem evidentes.
Fechados estão os parêntesis.
Voltemos ao fio da meada.

7 Relatório do BNDES sobre minério de ferro mostra que em 2012, o custo médio mundial de
produção de mina foi de 80,03 centavos de dólar por tonelada métrica seca (c/dmtu). Já no
Brasil este custo foi de apenas 41,10 c/dmtu, 20% abaixo do segundo menor custo, da
Austrália
que
foi
de
51,72
c/dmtu.
Disponível
em
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecim
ento/bnset/set3906.pdf
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Uma mensuração exata dos benefícios fiscais não é possível de ser
feita com segurança, visto que o Estado do Pará não vem contabilizando a título
de gasto tributário para fins do demonstrativo de renúncia de receitas do Anexo
de Metas Fiscais da LDO boa parte dos incentivos fiscais, especialmente aqueles
que dizem respeito a benefícios tributários do ICMS autorizados ou não pelo
CONFAZ.
É o que está taxativamente expresso nas LDOs dos últimos anos,
conforme se vê a seguir:

Anote-se que, aparentemente, o Estado do Pará contabilizava até
2016 os gastos tributários oriundos de benefícios do ICMS autorizados pelo
CONFAZ, mas deixou de fazê-lo em 2017, o que certamente gerou uma
informação fiscal não condizente com a realidade e incongruente com o real nível
de desoneração praticado.
Senão, vejamos o Demonstrativo de Renúncias Fiscais de 2016:

p. 15

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS

Vê-se que pela LDO de 2016, previa-se renúncias fiscais na casa de
um bilhão e meio de reais para 2018, praticamente toda referente ao ICMS, e que
corresponde a quase dez por cento da arrecadação do tributo esperada para o
corrente ano, que segundo a LOA 20188 é de R$10.850.326.130,00.
No entanto, sem razão aparente, o Demonstrativo de Renúncias
Fiscais na LDO de 2017 sofreu grande amputação, retirados todos os benefícios
autorizados pelo CONFAZ, replicando para o parlamento e a sociedade
informação muito mais tímida acerca do montante da desoneração praticada no
Estado:

8 http://www.seplan.pa.gov.br/sites/default/files/PDF/loa/loa2018/oge_volume_1.pdf
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De um bilhão e meio de renúncias fiscais, o novo Anexo de Metas
Fiscais passou a prever meros R$347 milhões, fazendo pouco caso do princípio da
transparência fiscal.
A LDO de 2018 é ainda mais econômica na estimativa de renúncia
de receitas. O quadro apresenta projeção de meros R$37.347.351,00, em total
dissonância do que estimado nos anos anteriores, o que é, provavelmente, fruto
de mudanças metodológicas de cálculo, e que apenas fazem por suprimir o total
renunciado:

De outra banda, o Projeto da LDO de 2019 parece voltar à mesma
metodologia de 2017, com valores parecidos de renúncia de receita, mas ainda
muito aquém ao que se fazia até 2016:

Percebe-se com facilidade, que há verdadeira babel metodológica
no cálculo da estimativa de renúncia de receitas com profundas variações de ano
para ano o que demanda intervenção clareadora do TCE.
Um ponto pelo menos parece ter sido superado: a inclusão dos
benefícios fiscais de ICMS autorizados pelo CONFAZ.
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É que através de Consulta promovida pela SEFA ao TCE, no bojo do
processo 2017/53472-0, o Colendo TCE decidiu à unanimidade que os incentivos
fiscais referentes ao ICMS e autorizados pelo CONFAZ devem sim sofrer o influxo
do artigo 14 da LRF, enquadrando-se para todos os efeitos como renúncia de
receita.
Nada mais correto!
Em verdade, não há incompatibilidade das exigências da LRF com o
sistema especial de desoneração tributária do ICMS prevista na Constituição9 que
exige, também, prévia aprovação pelo CONFAZ. Ora, a aprovação do CONFAZ, tal
qual a observância dos requisitos do art. 14 da LRF, são requisitos cumulativos
que não apresentam qualquer nódoa de contrariedade entre si.
A se filiar a tese de que a autorização do CONFAZ torna
desnecessário seguir os trâmites da LRF, estaria se abrindo as portas à
indiscriminada concessão de renúncias fiscais nos Estados, visto que o ICMS
corresponde ao grosso da arrecadação própria dessas unidades federativas, e
imuniza-los de passar pelo crivo de neutralidade fiscal e transparência impostos
pelo art. 14 da LRF é simplesmente abrigar interpretação enviesada e pouco
comprometida com a responsabilidade fiscal.
Sublinhe-se
autorizativos10

da

que

renúncia

os

convênios

fiscal,

do

devendo

CONFAZ
passar

são

pelo

meramente

processo

de

9 CF, Art. 155, §2º XII - cabe à lei complementar:g) regular a forma como, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.
10 Nesse sentido: A aprovação de um convênio no CONFAZ, cujo conteúdo veicule uma certa
isenção ou benefício fiscal em matéria de ICMS, não constitui, por si só, norma idônea a
instituir o beneplácito tributário no âmbito estadual, porquanto condicionado à posterior
manifestação do Poder Legislativo estadual que promova a internalização das suas
proposições. É dizer que a elaboração dos convênios integra o processo legislativo necessário
para a constituição de um benefício fiscal alusivo ao ICMS, em obediência à imposição
constitucional do artigo 155, §2º, XII, g, porém não o esgota em sua plenitude. Em verdade,
constitui um requisito formal de caráter aditivo à elaboração de lei específica, pela Assembleia
Legislativa, nos termos do artigo 150, §6º da Constituição Federal, destinado proporcionar
maior segurança jurídica-fiscal aos Estados, em razão da importância deste tributo para o
equilíbrio financeiro da federação. 10 Por assim dizer, o convênio firmado no CONFAZ autoriza
a eventual instituição de benefício ou isenção fiscal relativa ao ICMS, porém a sua
implementação fática somente ocorrerá após a manifestação do Poder Legislativo, competente
para aferir se estas concessões se compatibilizam com os limites orçamentários internos, por
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internalização nos Estados, que, por sua vez, haverão de seguir os parâmetros
previstos na LRF. O que importa para fins de caracterização da renúncia de receita
para fins da LRF é definir se o benefício concedido foge ao sistema tributário de
referência do tributo, tema que trataremos mais adiante.
A rigor, a exigência de aprovação no CONFAZ atende ao desiderato
de se evitar a guerra fiscal entre as unidades federativas, guerra fiscal esta que,
longe de atender o interesse público, teria a vocação de empobrecer os estados
brasileiros já tão sobrecarregados de obrigações prestacionais mal cumpridas e
que precisam do seu devido financiamento. Diferentemente, a LRF tem como
espeque a observância de uma responsável gestão fiscal que não pode ter
enfoque apenas no controle das despesas, mas igualmente das receitas e em
especial das renúncias de receitas (gasto indireto).
Bussia, Bevilacqua e Morais11 denunciam que, muitas vezes, os
Estados tanto não buscam prévia autorização do CONFAZ como ignoram
solenemente as exigências da LRF, questões que não podem passar ao largo do
crivo fiscalizatória desta Corte:
Desde a década de 1980 os estados da federação, ante a ausência de
uma

autêntica

política

nacional

de

desenvolvimento

regional,

passaram a conceder incentivos fiscais de ICMS à revelia do Conselho
Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) deflagrando-se, com isso, a
“guerra fiscal” de ICMS.
Por guerra fiscal, entende-se a situação em que estados membros de
uma federação concorrem entre si, concedendo vantagens fiscais

força dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. A única exceção, porventura admitida,
remeteria a hipótese em que o convênio fosse vocacionado à instituição, ou mudança, de
meras regras operacionais de arrecadação financeira, inidôneas a alterar o montante
pecuniário recolhido. Neste caso, poder-se-ia consentir com a internalização do convênio sem
a manifestação do legislativo, por inexistir violação ao artigo 150, §6º da Constituição Federal
ou perigo aos limites orçamentários estaduais. ISENÇÕES FISCAIS ELABORADAS POR MEIO DE
CONVÊNIOS DO CONFAZ: CARÁTER AUTORIZATIVO OU CONCESSIVO? Gustavo Oliveira de Sá e
Benevides.,
Disponível
em
http://www.swadvogados.com.br/arquivos/artigos/Artigo__ICMS_(ConfazXDecreto)_.pdf.
11BUISSA, Leonardo; BEVILACQUA, Lucas; MORAIS, Pedro Henrique. Incentivos fiscais de ICMS
e renúncia de receita com o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Revista Fórum de Direito
Financeiro e Econômico – RFDFE, Belo Horizonte, ano 6, n. 11, mar./ago. 2017. Disponível em:
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=248270>. Acesso em: 30 jul. 2018.
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(isenção total ou parcial de ICMS, anistia, remissão, dilação de prazo
para pagamento do tributo, crédito presumido etc.) para atrair
empreendimentos para seus territórios, em prejuízo dos demais.
As áreas economicamente menos atraentes do ponto de vista
infraestrutural (falta de mão de obra qualificada, sistema de
escoamento da produção, distância dos mercados consumidores etc.)
procuram atrair investimentos que, consideradas as condições
normais de concorrência e custos empresariais, lá não se instalariam.
Trata-se de um verdadeiro leilão de benefícios, com o escopo de
atrair investimentos para determinado estado, com a promessa de
desenvolvimento e criação de postos de trabalho (SCAFF, 2015, p.
312). No lugar de prevalecer o federalismo cooperativo, instaura-se
verdadeiro

federalismo

competitivo, com

benefícios

concedidos

unilateralmente pelos estados e retaliações de ordem jurídica pelos
estados prejudicados.
Como causas do fenômeno, podem ser apontadas: a crise financeira
dos estados; a busca por investimentos, com a promessa de criação
de empregos e desenvolvimento; a ausência de uma política nacional
de desenvolvimento regional, evidenciada pela omissão do Governo
Federal, com consequente necessidade de atuação dos estados; a
facilidade na implementação do gasto tributário; o marketing dos
governantes; a ausência de controle efetivo sobre a renúncia de
receita; o fracasso dos Fundos Constitucionais, como por exemplo o
Fundo de Participação dos Estados, os quais não atingiram seus
objetivos na equalização de rendas dos entes federados (ABRAHAM;
FRANCO; SANTOS, 2016, p. 20; CARDOSO, 2016, p. 123).
Apesar da previsão no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
exigindo

estimativa

de

impacto

orçamentário

e

medidas

compensatórias em relação às renúncias fiscais, a maioria dos estados
não o respeita em sua integralidade, expondo apenas genericamente
os motivos das desonerações, dificultando o controle e criando déficit
de transparência.

Com o julgamento da Consulta pelo TCE, no entanto, abre-se novo
horizonte de transparência fiscal que acabe por vez com a deletéria prática de se
manter fora dos controles da LRF as exonerações autorizadas pelo CONFAZ.
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Nesse sentido é o trecho do voto vencedor da lavra do Conselheiro Odilon Inácio
Teixeira, que deixa mais que claro:
A Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) deverá demonstrar que os
valores dos referidos benefícios fiscais foram considerados na
estimativa de receita da Lei Orçamentária Anual (LOA) e no
Demonstrativo de Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita,
integrante

do

Anexo

de

Metas

Fiscais

da

Lei

de

Diretrizes

Orçamentárias (LDO), conforme o art. 14, I, da LRF.

Sublinhe-se, ainda, que além de toda a sorte de problemas de
descontinuidade metodológica já narrados, não constam nos demonstrativos
fiscais da LDO e LOA memória de cálculo que certifique que as renúncias de
receitas estimadas foram realmente consideradas na estimativa da receita
estadual, o que já foi alvo inclusive de recomendação no bojo das contas anuais
do governo.12
Ademais, o Demonstrativo Regionalizado dos Percentuais de
Incidência sobre as Receitas e Despesas, decorrentes de isenções, anistias,
remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia
não está em conformidade, vez que assume igual efeito das renúncias de
receitas para todas as regiões do Estado o que, além de não ser crível, não veio,
uma vez mais, acompanhado de memória de cálculo que permita sua verificação.

12 Achado de auditoria já apontado no Relatório de Contas Anuais do Governo. No
Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, são evidenciadas as
renúncias de receita na ordem de R$316,2 milhões para o ano de 2017, com tendência de
elevação para os anos de 2018 (R$347,0 milhões) e 2019 (R$378,1 milhões). Esses benefícios
fiscais, conforme consta no demonstrativo, não comprometem as metas fiscais estabelecidas
pelo Estado, tendo em vista que foram expurgados do cálculo das estimativas das receitas
orçamentárias estaduais. Entretanto, esse efeito não pode ser confirmado, pois não foi
anexada a memória de cálculo de que as renúncias de receitas foram consideradas quando da
estimativa da receita estadual. Dessa forma, o art.14, I, da LRF não foi cumprido, exigindo
maior detalhamento e transparência.
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D. GASTO TRIBUTÁRIO. O ART. 14 DA LRF E SUA CONCEITUAÇÃO.
Já advertimos logo no introito desta peça representativa que nosso
trabalho giraria em torno, principalmente, do art. 14 da LRF, já transcrito páginas
atrás.
Pois bem.
O art. 14 da LRF estabelece o regramento voltado à concessão de
benefícios fiscais, notadamente tributários, e que a partir de agora também
chamaremos de gastos tributários.
É interessante adotar esta nova nomenclatura de modo a promover
um maior paralelismo entre eles e os gastos diretos, previstos no orçamento. Ao
fim e ao cabo, ambos os gastos diretos e o os gastos tributários (indiretos), visam
atender uma determinada política pública cujo os objetivos e resultados
deveriam estar limpidamente transparentes no orçamento com efetivo controle
de todas as suas fases. Não é o que acontece13.
Para a despesa direta, embora haja deficiências significativas de
planejamento, execução, controle e avaliação, a estruturação das
etapas encontra-se bem mais desenvolvida. A CF/1988, a Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei 4.320/1964, o Plano Plurianual
(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária
Anual (LOA) e outras legislações específicas estabelecem ferramentas
que exigem que cada despesa executada tenha sido discutida e
autorizada anualmente pelo Congresso Nacional (mesmo as despesas
obrigatórias precisam ser autorizadas na LOA ou em créditos
adicionais), e esteja registrada em sistemas de informação que
permitem o acompanhamento físico e financeiro das entregas
realizadas (repita-se que tais mecanismos existem, embora careçam
de aperfeiçoamento para serem efetivos). 24. Já quanto à despesa
indireta, os normativos e as rotinas administrativas atuais têm sido

13 O esgotamento das finanças do Estado brasileiro tornou inadiável a revisão dos generosos
incentivos tributários concedidos no país. Abre-se mão de receitas expressivas como se
houvesse dinheiro de sobra. Pior, a maior parte dos benefícios é criada à margem do
Orçamento, por meio de mudanças legislativas patrocinadas por grupos de interesse, sem
nenhuma
avaliação
de
impacto
e
eficiência.
(https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2018/06/despesa-invisivel.shtml)
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insuficientes para uma gestão eficiente das renúncias. O art. 14 da
LRF define condições para a concessão ou ampliação de incentivo ou
benefício de natureza tributária do qual decorra renúncia de receita.
Entretanto,

o

dispositivo

não

impediu

que

fossem

instituídas

renúncias sem estimativa de cálculo adequada; sem prazo de
vigência, sem órgão gestor, sem avaliação ex-ante.14

Ademais, o gasto tributário pode muito bem ser substituído por
gastos diretos, e está aí um de seus caracteres principais15. Ocorre que, enquanto
os gastos diretos se submetem a um crivo controlador muito mais contundente,
os gastos tributários16 encontram apenas no art. 14 da LRF - constantemente
mitigado quando não ignorado – abrigo adequado de controle.
O manifesto desiderato do art. 14 da LRF é atribuir neutralidade
fiscal ao gasto tributário bem como efetiva transparência que possibilite seu
controle tanto pelo parlamento como pela sociedade, e, obviamente, pelos
Tribunais de Contas.
Só com efetiva transparência é que determinada sociedade poderá
discutir a conveniência ou não na concessão de benefícios fiscais, na exata
medida que o dinheiro que se deixa de arrecadar não se somará aos cofres
estaduais para o atendimento de outras necessidades públicas garantidas pelo
Estado.
Em português direto: o art. 14 da LRF exige de todo ato concessivo
de benefício fiscal e criador de gasto tributário o atendimento do binômio

14 TCU, RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TC n. 015.940/2017-9 Fiscalização n. 201/2017 Relator:
José Múcio Monteiro
15 “Daí se desenvolveu a doutrina germânica sobre o gasto tributário, a qual considera os
benefícios fiscais como espécie do gênero subvenção. Para essa corrente doutrinária, os
benefícios fiscais têm a mesma consequência financeira das verdadeiras subvenções, que
operam na vertente da despesa, nada mais sendo que “subvenção mascarada” (“verdeckte
Subvention”), “subvenção indireta” (“indirekte Subention”) ou “subvenção encoberta ou
invisível” (“verschleierte oder unsichtbar Subvention”)” Henriques, Elcio Fiori, O regime
jurídico do gasto tributário no direito brasileiro, Tese de Mestrado da USP, 2009.
16 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,para-tcu-44-dos-beneficios-fiscais-nao-temcontrole,70002339183
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neutralidade fiscal e transparência orçamentária substantiva. São essas as molas
mestras interpretativas e principiológicas do art. 14 da LRF.
A neutralidade fiscal diz respeito a seus efeitos orçamentários e
financeiros. Isto é, além da devida mensuração do gasto tributário, deve ficar
comprovado que sua concessão foi compensada orçamentariamente, seja pela
via de sua inclusão na estimativa de receita da LOA (o que deverá estar
minudentemente exposto na Estimativa de Renúncia de Receita que a
acompanha a LDO, bem como na Estimativa de Impacto Orçamentário que
acompanha a LOA), seja pela condição alternativa de implementação de medidas
que aumentem a receita por outros vieses, hipótese muito rara e politicamente
difícil.
Já o princípio da transparência orçamentária substantiva consiste
que todo ato, seja legislativo ou administrativo, que culmine em gasto tributário,
receba os holofotes do máximo de transparência possível, especialmente por
intermédio de sua inserção no sistema orçamentário, possibilitando o debate
público e a contraposição de interesses, de modo a se “impedir o exame
escamoteado de relevante matéria de impacto orçamentário.”17
O FMI, em seu Manual de Transparência Fiscal, denuncia que os
gastos tributários “raramente são submetidos ao mesmo grau de escrutínio que
as despesas efetivas. Portanto, uma proliferação de renúncias fiscais pode
resultar numa grave perda de transparência”.18 É isso que buscou o art. 14 da
17 EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE. ICMS. CUMULATIVIDADE.
DIREITO AO CRÉDITO. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. FENÔMENO EQUIVALENTE À ISENÇÃO
PARCIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Por ocasião do julgamento do RE
174.478 (red. p/ acórdão min. Cezar Peluso, Pleno, DJ de 10.09.2005), o Supremo Tribunal
Federal considerou que o benefício fiscal de redução da base de cálculo equiparava-se à figura
da isenção parcial, atraindo a vedação posto no art. 155, § 2º, II, b da Constituição. 2. O art.
150, § 6º não se aplica ao caso, na medida em que se trata de instrumento de salvaguarda do
pacto federativo e da separação de Poderes, destinado a impedir o exame escamoteado de
relevante matéria de impacto orçamentário, em meio à discussão de assunto frívolo ou que
não tem qualquer pertinência com matéria tributária ou fiscal. O art. 150, § 6º nada diz a
respeito da caracterização dos fenômenos da redução da base de cálculo e da isenção parcial,
para fins do art. 155, § 2º, II, b da Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AI 669557 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 06/04/2010,
DJe-081 DIVULG 06-05-2010 PUBLIC 07-05-2010 EMENT VOL-02400-08 PP-01808)
18 https://www.imf.org/external/np/fad/trans/por/manualp.pdf
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LRF: plena e substantiva transparência na concessão de benefícios fiscais que
importem em gasto tributário.
Contudo, para determinar o efetivo alcance do art. 14 da LRF é
preciso enfrentar também algumas questões conceituais, e a mais importante
delas é a definição de renúncia de receita (gasto tributário) para fins do art. 14
da LRF.
Identificar quando um benefício fiscal culmina em gasto tributário
não é matéria das mais fáceis. As dificuldades surgem tanto na definição
conceitual, passando por sua identificação e chegando na sua estimativa.
Tomemos como norte as lições da Receita Federal do Brasil que há
décadas se dedica ao assunto em âmbito federal e que o explicita de forma
muito didática em seu Demonstrativo de Gastos Tributários de cada ano. 19
Pedimos vênia para transcrever as partes que julgamos mais importantes:
A identificação de desonerações que se enquadram no conceito de
gasto tributário, contudo, não é uma tarefa elementar, pois não existe
um procedimento universalmente aceito e padronizado para a
determinação

dos

gastos

tributários.

Analisando

os

relatórios

efetuados por países membros da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), algumas similaridades são
observadas na identificação dos gastos tributários:
1. As desonerações tributárias em questão devem possuir objetivos
similares aos das despesas públicas. Possuem, portanto, uma lógica
orçamentária associada;
2. Estas desonerações apresentam-se como sendo um desvio da
“estrutura normal da tributação”. São sempre de caráter não geral.
No entanto, são feitos questionamentos sobre o que vem a ser uma
estrutura normal de tributação. Sistemas de tributação podem ser
eficientes, mesmo possuindo características diversas. Os sistemas
tributários,

historicamente,

foram

organizados

para

atender

a

19 http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivose-imagens/texto-dgt-ploa-2018-arquivo-final-para-publicacao.pdf
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características peculiares de cada país, motivo pelo qual é difícil que
dois países possuam a mesma formulação de sistemas tributários.
Alguns princípios, porém, são comumente identificados em um
sistema

tributário

e

são

considerados

parte

integrante

dessa

estrutura:
1. Contribuintes em situações equivalentes devem estar sujeitos a
obrigações similares (equidade);
2. Contribuintes com maior renda podem estar sujeitos a obrigações
mais que proporcionais que os de menor renda (progressividade); e
3. A tributação não deve alterar a alocação dos recursos na economia
(neutralidade).
Toda

desoneração

que

promovesse

desvios

em

relação

às

características colocadas acima e, ao mesmo tempo, tivesse a
intenção de promover alguma ação de governo seria considerada um
gasto tributário. Por outro lado, a alteração que promovesse uma
aproximação das regras tributárias com aquelas características
expostas anteriormente deveria ser considerada como parte da
própria estrutura tributária, a que denominamos Sistema Tributário
de Referência.
Assim, a Receita Federal do Brasil adotou o seguinte conceito: Gastos
tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio
do sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e
sociais20 e constituem-se em uma exceção ao sistema tributário de
referência, reduzindo a arrecadação potencial e, consequentemente,
aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte.

De igual modo, para a doutrina financeira a noção de fuga do
regime ordinário de tributação é elemento fundamental para a conceituação de
20 Henriques (2009) critica a utilização dos aspectos de compensação ou de incentivo para
formulação do conceito de benefícios tributários, por parte da RFB. Segundo o autor:
A utilização de critérios finalísticos para a identificação de benefícios fiscais resta indevida,
pois, tendo o legislador complementar, na Lei de Responsabilidade Fiscal, fixado os critérios
definidores dos benefícios fiscais, não pode o Poder Executivo, quando da elaboração do
Demonstrativo Anexo de Gastos Tributários, optar por outro que lhe convenha.
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renúncia de receita que importa em gasto tributário, devendo se assinalar “dois

elementos distintos para a identificação das “tax expenditures”: (i) a “normal tax
expenditure” ou benchmark, que é a estrutura padrão de tributação, isto é, a
regra geral de incidência do imposto, e (ii) os “departures from de the normal tax
structure”, ou seja, os desvios da norma padrão de incidência do imposto.”21
A definição conceitual tomada pela doutrina e pela Receita Federal
foi replicada por diversas vezes nas LDOs federais:
Art. 89. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida
provisória que institua ou altere tributo quando acompanhado da
correspondente

demonstração

da

estimativa

do

impacto

na

arrecadação, devidamente justificada. (...)
§ 2o

São considerados incentivos ou benefícios de natureza

tributária, para os fins desta Lei, os gastos governamentais indiretos
decorrentes

do

sistema tributário

vigente

que

visem

atender

objetivos econômicos e sociais, explicitados na norma que desonera o
tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e
que alcancem, exclusivamente, determinado grupo de contribuintes,
produzindo

a

redução

da

arrecadação

potencial

e,

consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do
contribuinte.

Constituir-se em exceção ao sistema tributário de referência é,
portanto, o conteúdo fundamental do que se denomina gasto tributário e renúncia
de receita para fins do art. 14 da LRF.
Nem todo benefício fiscal, assim, será um gasto tributário e
renúncia de receita, posto que podem refletir mera opção valorativa do próprio
sistema de referência. Por exemplo, a progressividade faz parte do sistema
tributário de referência do Imposto de Renda, logo não constitui gasto tributário
a isenção outorgada aos cidadãos de baixa renda, posto ser da lógica do Imposto
de Renda a diminuição de seu ônus fiscal na medida em que diminui a base de
cálculo tributável.
Henriques, Elcio Fiori, O regime jurídico do gasto tributário no direito brasileiro, Tese de
Mestrado da USP, 2009, citando Stanley Surrey, “Pathways to Tax Reform.
21
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A Receita também não tem considerado como gasto tributário
benefícios que importem apenas no alongamento do prazo para o pagamento da
obrigação tributária, desde que não ocorra diminuição do valor devido a título de
principal e acessórios.
Portanto, o alongamento do perfil da dívida tributária consiste em
mero benefício de fluxo de caixa paras as empresas, mas não redução do
montante tributável. De outro lado, diferimentos, ou até mesmo antecipações, que
venham a importar em redução efetiva do valor a ser arrecadado deve ser
considerado como renúncia de receita e gasto tributário, como se dá, a título de
exemplo, em parcelamentos com perdão total ou parcial de multas e redução de
juros moratórios.22
É digno de nota o alerta que a Receita Federal emite ao
recomendar que mesmo exceções exacionais baseadas em norma constitucional
podem constituir em gasto tributário:
Insta salientar que a utilização da lei para a determinação do sistema
tributário de referência não leva em consideração o status normativo
do ato que criou a exceção, ou seja, o status constitucional de uma
norma não garante sua inclusão como um item que forma o sistema
de referência de um determinado tributo. É preciso analisar a
essência da regra de exceção a fim de se verificar se essa possui o
caráter

de

gasto

tributário,

independentemente

da

posição

hierárquica da norma.

Após, a Receita Federal disserta sobre o sistema de referência de
cada

um

de

seus

principais

tributos.

Pouco

dessas

elucubrações

são

aproveitáveis em âmbito estadual, visto que o ICMS, de longe a principal fonte
tributária dos Estados, detém características muito próprias, que se distanciam
dos tributos federais. Mesmo o IPI, que também tributa o consumo, dele muito se
distancia na medida que guarda em si uma forte roupagem extrafiscal e é

22

“Guerra fiscal”. Pronunciamento do Supremo. Drible. Surge inconstitucional lei do Estado que, para
mitigar pronunciamento do Supremo, implica, quanto a recolhimento de tributo, dispensa de acessórios –
multa e juros da mora – e parcelamento. [ADI 2.906, rel. min. Marco Aurélio, j. 1º-6-2011, P, DJE de 29-62011.]
p. 28

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
constitucionalmente

obrigado

à

seletividade,

o

que

torna

difícil,

senão

impossível, aferir uma alíquota geral padrão. Além do mais, o IPI não se sujeita
aos rigores do art. 14 da LRF por força de seu §3º, o que não impede, contudo,
que a Receita se esforce na estimativa de suas renúncias, em arrastador exemplo
de transparência fiscal.
A definição de uma alíquota geral padrão no ICMS é plenamente
plausível, logo reduções da alíquota padrão de determinados produtos que causem
impacto fiscal na arrecadação podem sim, via de regra, serem classificadas como
gasto tributário, já que fogem da alíquota geral padrão do tributo e configuram
tratamento tributário diferenciado. Anote-se que a seletividade no ICMS é apenas
uma possibilidade, não uma obrigação, o que não a habilita como elemento do
sistema tributário de referência deste tributo.
Um paralelismo possível entre o IPI e o ICMS é o que consta às fls.
28 do DGT da Receita:
Geralmente, os desvios da regra geral do IPI são observados quando
ocorrem concessões que levam em conta o caráter pessoal dos
contribuintes e que privilegiam um determinado grupo de fabricantes
dentro da cadeia produtiva de um mesmo produto. São exemplos
reduções do IPI que beneficiam fabricantes localizados na região
norte; ou isenções de IPI para fabricantes de produtos que sejam
habilitados em um regime especial como o RECINE, o REPORTO e o
RETID. Nesses casos o desvio fica claro, pois todos os demais
produtores daqueles produtos continuam sujeitos ao pagamento do
IPI, de acordo com a alíquota geral para aquele caso estabelecida na
TIPI.

Em âmbito estadual é notória a existência do chamado Regime
Tributário Diferenciado (RTD) que segundo informação divulgada pela própria
SEFA por intermédio do Ofício 815/2017/GS/SEFA dirigida ao FENAFISCO gerou
gasto tributário na casa de um bilhão de reais em 8 anos.
No mais, “em relação aos impostos sobre o consumo, adota-se
normalmente a cobrança sobre valor adicionado para evitar distorções no
funcionamento da economia (regime não cumulativo). A concessão de créditos
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tributários equivalentes aos impostos pagos na aquisição de insumos e bens de
capital, utilizados para abater os impostos pagos nas vendas, não são
considerados gastos tributários, pois a sistemática viabiliza a cobrança sobre o
valor adicionado. Esse é o caso do ICMS.”23
Em conclusão, pertinente trazer à colação o entendimento de
Weder de Oliveira24:
Todo esse esforço doutrinário e legislativo tem por finalidade
distinguir o mais claramente possível duas situações de alteração da
legislação tributária:
a) aquelas que alteram, pontual ou substancialmente, o sistema
tributário

de

integralmente

referência,
aplicável

a

dando-lhe
todos,

sem

outra

conformação,

objetivos

setoriais

específicos, e, portanto, não são consideradas como gastos ou
benefícios tributários, mas como mudanças de conceitos e da
estrutura da tributação (hipótese de rara ocorrência); e
b) aquelas que fazem distinções, com objetivos econômicos ou
sociais, dentro do próprio sistema, que permanece aplicável no
que não foi modificado para os contribuintes não beneficiados
pela alteração (situações recorrentes).
O art. 14 da LRF, assim como os dispositivos constitucionais
anteriormente mencionados, destina-se especificamente ao segundo
tipo de alteração.

Logo, benefícios fiscais que fujam do sistema tributário de
referência com fins sociais ou econômicos, com perda de receita potencial ou
efetiva, devem ser catalogados como gasto tributário e seguirem todas as
nuances do art. 14 da LRF.

23
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/541284/RAF16_MAIO2018_TopicoEspecial_
Gastos.pdf
24 Oliveira, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas.
Belo Horizonte, Fórum, 2013, fls. 869.
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E. IDENTIFICAÇÃO E ESTIMAÇÃO DOS GASTOS TRIBUTÁRIOS.
Definido o conceito de gasto tributário, é hora de passar para sua
identificação concreta. Nesse diapasão, o interessado em promover medidas que
importem em benefício fiscal, seja do Executivo ou do Legislativo, deverá indicar
se ele se enquadra ou não no conceito de gasto tributário nas linhas anteriores
alinhavado.
A precaução é norte de todo o sistema da responsabilidade fiscal, o
que confere uma presunção relativa de que benefício fiscal culmina em gasto
tributário, chamando a aplicação plena do art. 14 da LRF. Essa presunção é
relevante, na medida que, surgindo dúvidas acerca da conceituação da benesse
como gasto tributário ou não, se deve adotar o entendimento que é, numa
espécie de in dubio pro responsabilidade fiscal.
Afirmado pelo interessado que não se trata de gasto tributário, tal
fato

deve

ser

acompanhado

de

fundadas

explicações

técnico-contábeis,

econômico-jurídicas e, também, memorial de cálculo, que afastem a presunção
relativa acima referenciada.
Nessa toada, a “LRF não faz nenhuma distinção entre benefício
tributário que incida sobre situações tributárias preexistentes e benefício
tributário que afetará situações que serão materializadas no futuro. Não faz
nenhuma distinção entre redução de receita que vinha sendo arrecadada ou de
receita passível de ser arrecadada.”25
Ou seja, até mesmo na concessão de benefício fiscal para a
implantação de empreendimentos, é preciso obedecer ao art. 14 da LRF. Nenhum
benefício tributário que importe em renúncia de receita pode ser outorgado no
escuro.
Conceituado o gasto tributário e estabelecidas certas premissas no
procedimento de sua identificação, é hora de partir para o mais difícil: técnicas
de estimação do gasto tributário.
25 Oliveira, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas.
Belo Horizonte, Fórum, 2013, fls. 914.
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De

antemão,

deve-se

refutar

qualquer

técnica

que

adote

estimativas dinâmicas do cálculo, preferindo-se estimativas estáticas, salvo
profunda justificativa comprovadamente procedente para determinados casos.
Por estimativas dinâmicas caracterizamos aquelas que consideram

“efeitos macroeconômicos, como aumento do PIB, geração de empregos e
aumento dos investimentos. São estimativas extremamente complexas, que
requerem a construção de modelos econométricos sofisticados e caríssimos.”26
De fato, é sempre perigosa a utilização da estimativa dinâmica,
posto que, além de extremamente complexa, tende a justificar toda a renúncia
de receita com base num hipotético incremento da atividade produtiva que, ao
fim e ao cabo, teria o condão de sempre, ou quase sempre, aumentar a
arrecadação e não diminui-la.
Embora esse argumento seja plausível em determinadas hipóteses,
a chance de ser usado nos mais distintos cenários tende a amainar a aplicação
do art. 14 da LRF, conduzindo-o a mais um normativo que não encontrou
efetividade no país. Melhor não utilizar os macroefeitos econômicos como
medida compensatória da perda fiscal imediata, sob sério risco de estimativas
oportunistas e irresponsáveis do ponto de vista orçamentário-financeiro.
Por sua vez, as estimativas estáticas levam em conta apenas
mudanças nos comportamentos dos agentes econômicos que possam ser
confiavelmente estimados, rejeitadas considerações de ordem macroeconômica.
É o mais seguro.
Continuando a se debruçar sobre as metodologias de cálculo, a
Receita Federal expõe que três são as possibilidades mais aceitas no âmbito da
literatura internacional: 1. o método perda de arrecadação, 2. o método ganho
de arrecadação e 3. o método gasto tributário equivalente. Para a confecção do
Demonstrativo de Gastos Tributários, a Receita Federal tem adotado o método

26 Oliveira, Weder de. Curso de responsabilidade fiscal: direito, orçamento e finanças públicas.
Belo Horizonte, Fórum, 2013, fls. 916.
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perda de arrecadação visto que seria o mais apto a estimular a transparência
substantiva das renúncias de receitas.
Esse é o método de cálculo mais utilizado entre os países da OCDE e
consiste na apuração da perda de arrecadação decorrente da
imposição de uma regra desonerativa. Em síntese, simula uma
tributação normal sobre o volume das operações desoneradas que
efetivamente ocorreram, ou esperadas para o futuro, mantendo os
demais fatores constantes. Por definição, não leva em consideração
as alterações de comportamento dos contribuintes. Esse tipo de
medição permite subsidiar os legisladores na tomada de decisão
acerca da alocação dos recursos públicos nas diversas áreas de
atuação do Estado.

O método da receita perdida consiste basicamente em determinar a
diferença entre o valor de tributos devido pelo contribuinte afetado pelo
benefício fiscal e o valor que seria recolhido pelo mesmo contribuinte na mesma
situação caso a norma exonerativa não existisse.27
Dentro de tais metodologias, três técnicas são as mais usuais:
A)

Obtenção

direta:

essa

metodologia

é

aplicada

em

casos

específicos, nos quais o valor do gasto tributário é obtido diretamente
de campos das declarações dos contribuintes, que são responsáveis
por calcular e demonstrar o valor do benefício usufruído. Em tais
casos, devido à natureza do gasto tributário (créditos presumidos,
deduções do imposto devido) e à especificidade da fonte de
informação, não é necessário realizar cálculos para obter o montante
de renúncia.
B) Estimativas com base em dados agregados As estimativas
realizadas com base em dados agregados consistem em simular a
apuração normal do tributo, aplicado ao caso específico desonerado,
a partir de informações sobre a base de cálculo ou outras que possam
indicar seu volume. Esses dados são obtidos de forma agregada, nas

Henriques, Elcio Fiori, O regime jurídico do gasto tributário no direito brasileiro, Tese de
Mestrado da USP, 2009, p. 55.
27
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declarações e nas escriturações apresentadas pelos contribuintes, a
exemplo da Declaração de importação – DI, da Declaração do Imposto
de Renda Pessoa Física – DIRPF e da Escrituração Contábil Fiscal –
ECF. Também são

utilizadas informações de fontes externas,

constantes de estatísticas oficiais produzidas por instituições como o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Banco Central,
etc.
C) Microssimulações Sempre que possível e conveniente, a Receita
Federal promove ajustes nas obrigações acessórias para que na
demonstração da apuração dos tributos fique evidenciada a utilização
dos gastos tributários. A microssimulação toma como base as
informações individualizadas dos contribuintes sobre a utilização
efetiva do gasto tributário. Consiste em refazer a apuração do tributo,
contribuinte a contribuinte, simulando uma tributação normal, de
acordo com os parâmetros gerais (base de cálculo, alíquota e outros),
retirando o efeito dos gastos tributários e chegando a um tributo
devido simulado. A exclusão do efeito dos gastos pode ser feita, por
exemplo, somando-se à base de cálculo o valor das receitas
desoneradas ou as reduções de base de cálculo. O gasto tributário é
calculado pela diferença entre o tributo devido simulado e o tributo
devido efetivamente apurado pelo contribuinte. Os dados para o
cálculo dos gastos não são disponibilizados para a Receita Federal
imediatamente à ocorrência do fato gerador. Quando provenientes
das declarações e escriturações, as informações só ficam disponíveis
após o seu processamento. Como cada obrigação acessória abrange
um período específico de apuração (decendial, mensal, trimestral ou
anual), a disponibilização dos dados ocorre em momentos distintos e,
assim, o ano-base para a estimativa de renúncia com dados efetivos
difere conforme as características de cada tributo. Atualmente, a
Receita Federal trabalha com um prazo de três anos para a apuração
das renúncias com a utilização da base efetiva. Para realizar as
previsões/projeções para períodos futuros dos valores dos gastos
tributários que figuram nos demonstrativos que acompanham a Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO, o Projeto de Lei Orçamentária
Anual – PLOA, o Plano Plurianual – PPA, e que constam dos anos mais
recentes da série do DGT Bases Efetivas, a Receita Federal utiliza o
Método dos Indicadores, empregado na previsão da arrecadação
federal. Esse método consiste em aplicar um índice de correção a
uma base que, costumeiramente, é o valor do gasto tributário
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estimado, utilizando dados efetivos. Para cada item de gasto
tributário é empregado um índice formado pela associação de
indicadores macroeconômicos que representam a variação de preços
e a variação de quantidades (volume), esperada para o período
futuro. Esses indicadores são escolhidos de acordo com sua aderência
explicativa ao comportamento da arrecadação dos tributos federais,
dentre

os

constantes

da

grade

oficial

de

parâmetros

macroeconômicos produzidos pela Secretaria de Política Econômica
do Ministério da Fazenda.

Nessa toada, aparentemente a técnica de estimativa com base em
dados agregados é a que melhor se adequa para as estimativas de novas
concessões, mais especificamente a prevista no caput do art. 14, sem embargo
do manejo de outras técnicas diante dos casos específicos e a fidedignidade das
informações.
Também pode surgir como fonte informativa importante na
estimação da renúncia de receita, seja para fins de novas concessões, ou para
mensuração na LDO e LOA, os dados contábeis das empresas já beneficiadas,
que por obrigação legal devem expor em seus balancetes a quantificação de
benefícios fiscais recebidos, bem como seu impacto nas contas próprias e ainda
nos seus Demonstrativos de Valores Adicionados.

F. INEXISTÊNCIA DE ESTIMATIVA DE RENÚNCIA - A AMOSTRAGEM DE
UM GASTO TRIBUTÁRIO QUE NÃO OBSERVOU INTEGRALMENTE O
ART. 14 DA LRF.
Traçadas tais premissas doutrinárias e técnicas importantes, nos
debrucemos sobre o caso Hydro – Alunorte que inspirou o início dos trabalhos
investigativos, e que nos serve de amostragem para a detecção de problemas
maiores e mais gerais.
Com efeito, nesta Representação o caso Hydro – Alunorte é trazido
para estudo mais com o intuito de visualizar as rotinas de concessão e de
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avaliação de benefícios fiscais no Estado, do que propriamente como objeto
único da demanda.
De fato, seria impossível nesta fase processual, ainda muito
introdutória, se fazer uma análise mais abrangente dos mais diversos benefícios
fiscais instaurados pelo Estado com base nas mais diversas legislações.
A título de exemplo, a teor do Decreto 2.014, de 21 de março de
28

2018 , existem mais de 108 atos normativos que regulamentam algum tipo de
benefício fiscal de ICMS, isso apenas para contar os benefícios deferidos sem
observância do que dispõe a na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da
Constituição Federal, e que se visa convalidar através do procedimento estatuído
pela LC 160/2017, excluídos, portanto, atos normativos referente a outros
tributos que não o ICMS, e atos normativos de ICMS que foram aprovados
previamente pelo CONFAZ na forma do que exige a Constituição Federal.
Para cada ato normativo desses, uma miríade de beneficiários e
benefícios se desdobram, o que demandará atividade inspecional e de auditoria
longa e profunda no momento oportuno.
Pois bem.

28 D E C R E T O Nº 2.014, DE 21 DE MARÇO DE 2018 Dispõe, nos termos da Lei
Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190, de 5 de dezembro de
2017, sobre a remissão e a anistia de créditos tributários, constituídos ou não, e sobre a
reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fscais ou financeiro fiscais
instituídos, por legislação estadual publicada até o dia 8 de agosto de 2017, em desacordo
com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. O
GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
135, inciso V, da Constituição Estadual, e considerando as disposições constantes da Lei
Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190, de 5 de dezembro de
2017, D E C R E T A: Art. 1º Este Decreto dispõe, nos termos da Lei Complementar nº 160, de 7
de agosto de 2017, e do Convênio ICMS 190, de 5 de dezembro de 2017, sobre a remissão e a
anistia de créditos tributários, constituídos ou não, e sobre a reinstituição das isenções, dos
incentivos e dos benefícios f scais ou f nanceirof scais instituídos, por legislação estadual
publicada até o dia 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal. Art. 2º Em cumprimento ao disposto no inciso I
do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e no inciso I do
caput da cláusula segunda do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, os atos
normativos, vigentes e não vigentes, relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios f
scais ou f nanceiros-f scais, publicados no Diário Of cial do Estado do Pará, até 8 de agosto de
2017, constam do Anexo Único, Apêndice I e II, deste Decreto. Art. 3º Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação no Diário Of cial do Estado. PALÁCIO DO GOVERNO, 21 de
março de 2018
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Compulsando a concessão de renúncia fiscal da Hydro-Alunorte o
que mais chama atenção é que não há qualquer transparência acerca dos valores
estimados de renúncia fiscal assumidos pelo Estado do Pará. Ao longo da vasta
documentação não há clareza e nem sinceridade orçamentária acerca da
estimação dos custos do benefício concedido, como se fosse ele outorgado às
cegas ou sem o mínimo de escrutínio possível ao controle social.
Em verdade, nem no Grupo de Avaliação e Análise de Projetos –
GAAP, nem na Câmara Técnica, muito menos na Comissão da Política de
incentivos ao desenvolvimento socioeconômico do Estado do Pará há a
evidenciação em destaque de quanto estaria se deixando de arrecadar e qual o
tamanho do gasto tributário da medida.
O que se viu, no máximo, foram várias tabelas de estimação de
produção, ou até mesmo de recolhimento de ICMS pretéritos, mas não uma
avaliação acompanhada de memória de cálculo de quanto a prorrogação do
benefício fiscal resultaria em benefício fiscal para as empresas proponentes.
Percebe-se uma miríade de tabelas como a seguir, que estão longe
de representar com clareza a necessidade de transparência e sinceridade fiscal
que deve informar os procedimentos concessivos de renúncias fiscais, e que
nada dizem o concluem sobre o montante de renúncia de receita esperado:
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No mais, corporificada a renúncia de receita na Resolução nº 014,
de 10 de julho de 2015, deveria constar na própria Resolução, ou em anexo com
publicidade garantida, inclusive na internet e no Diário Oficial, a estimativa da
renúncia de receitas e seu respectivo memorial de cálculo para a devida
fiscalização pelos órgãos de controle e sociedade em geral. Nada disso ocorre.
Sem a publicidade adequada da estimativa de renúncia de receita é
impossível para a sociedade paraense a contraposição pública dos interesses
fiscais e a verificação pelo povo do Pará, soberano do poder público, a avaliação
que a renúncia fiscal realmente contribui ao interesse público.
É preciso deixar muito enfatizado que o cumprimento dos requisitos
do art. 14 da LRF deve anteceder qualquer ato que culmine em renúncia de
receitas, inclusive os de cunho administrativo. Deveras, nas circunstâncias em
que a lei apenas autoriza ao poder executivo a concessão discricionária dos
benefícios fiscais, é na ocasião da concessão administrativa deles é que se
promove a estimativa da renúncia de receita e sua comprovação de neutralidade
fiscal, seja por intermédio do cumprimento do inciso I, ou do inciso II do art. 14
da LRF.
É o que assenta com propriedade Weder de Oliveira29:
A cuidadosa leitura do art. 14 revelará que a LRF, sintomaticamente,
dispôs sobre condições a serem observadas para a concessão de
benefícios tributários, e não para a aprovação de projetos de lei que
concedem benefícios tributários (ou edição de medidas provisórias e
sua conversão em lei). Em muitos casos, a incidência do art. 14 poderá
ocorrer quando da concessão administrativa no caso individual.
Note-se que o reconhecimento do direito ao benefício e a edição do
ato administrativo que o concede não dependem apenas da
observância

das

condições

estabelecidas

na

lei

autorizadora.

Dependem, também, do cumprimento do que prescreve a LRF (art.
14) e, eventualmente, do que estiver disposto especificamente na lei
de diretrizes orçamentárias do próprio ente.

29

Op.cit. p. 924.
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(...)
Tão logo os benefícios sejam requeridos, poderão ser concedidos com
base na lei autorizativa, caso em que a renúncia fiscal, se não foi,
poderá ser estimada, assim como também poderão ser estimados os
efeitos da implantação do empreendimento sobre a arrecadação,
positivos, e elaborada a estimativa do impacto orçamentário e
financeiro.

Em pesquisa no sítio eletrônico da SEDEME, a falta de transparência
ganha forte tonalidades ao se perceber que apenas os benefícios fiscais de 1996
a 2010 estão elencados ao público:

Com o agravante de que ao clicar nos decretos e resoluções em
questão, o que se abre são páginas sem conteúdo:

O acesso pela internet acerca da concessão de benefícios
tributários que culminam em gastos tributários só é possível de ser feito de
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maneira transversa, por intermédio do sítio eletrônico da SEFA30, onde constam
as últimas Resoluções de tratamento tributário incentivado. Algumas se referem
à concessão e outras à alteração, ou, ainda, à revogação. Compulsando os atos
que concedem ou alteram o regime tributário de favor, em nenhum deles consta
estimativa do impacto fiscal, e muito menos o cumprimento do art. 14 da LRF.
Realmente,

absolutamente

nenhum

dos

atos

administrativos

concessivos de benefício tributário sequer fazem menção ao art. 14 da LRF. Isto é,
há grande opacidade para o controle social acerca dos procedimentos e dos
montantes de gasto tributário no Estado, circunstância que estimula sua
proliferação e dificulta a discutibilidade deles perante o interesse público. Tal
prática merece pronta correção, sob pena de sua nulidade absoluta.

G. OS

CASOS

DOS

BENEFÍCIOS

DE

AUTOFRUIÇÃO

E

SUA

NECESSIDADE DE CONTROLE E AVALIAÇÃO
Embora o caso da Hydro – Alunorte se refira especificamente aos
benefícios fiscais previstos para na Lei 6.913/2016 e que dispõem de todo um
procedimento concessivo de grande margem discricionária pelo Estado, há
outros gastos tributários que já são passíveis de gozo tão longo haja a publicação
da lei beneficiadora. São os chamados benefícios fiscais de autofruição.
Sobre eles bem disserta o TCU:
Destaca-se que em todos os grupos de gastos tributários acima
descritos há benefícios fiscais que não dependem de nenhuma
atuação prévia por parte da administração pública para a sua
concessão. O processamento dessas renúncias ocorre no momento da
apuração do imposto por parte do próprio contribuinte. Quando há a
obrigação acessória de entregar à RFB a declaração do imposto, o
contribuinte faz o devido registro da renúncia nesse documento,
como, por exemplo, as deduções de despesas médicas e com
educação no Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) ou a redução
das alíquotas das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins na
30 http://www.sefa.pa.gov.br/legislacao/ultimas_leg_publicadas.pdf
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importação de livros técnicos e científicos. Trata-se de renúncias de
“autofruição” ou autoenquadramento, termo utilizado comumente por
representantes da RFB. Consequentemente, em muitos casos o
mecanismo próprio da renúncia dispensa gestão específica sobre
esses recursos, motivo pelo qual a legislação não indica um órgão
gestor.

É importante asseverar desde logo que também é perfeitamente
possível que gastos tributários estejam embutidos em benefícios fiscais de
autofruição! Nessas circunstâncias, todas nossas elocubrações acerca da
estimativa da renúncia de receita e o comprovante da obediência ao art. 14 da
LRF devem acompanhar o processo legislativo de criação da renúncia fiscal, já
que ausente ato administrativo concessivo da renúncia.
Numa análise perfunctória, é o que ocorre, por exemplo, nos
seguintes benefícios fiscais do Estado:


Lei 7.776/2013, que trata da concessão de crédito de ICMS
no bojo do Programa Cheque Moradia;



Lei 7.488/2010, que trata de operações e prestações com
minério de cobre e seus derivados;



Lei 7.487/2010, que trata de operações e prestações
realizadas por usina siderúrgica localizada no Estado;



Decreto 355/2012, que dispõe sobre a redução da base de
cálculo do ICMS nas operações que especifica.

Certamente há vários outros.
No tocante a esses benefícios tributários, que não exigem
processo concessório (renúncia de autofruição), o contribuinte verifica o seu
enquadramento na regra desonerativa, cumpre os requisitos (se houver) e passa
a usufruir do benefício. Esse tipo de renúncia segue a mesma lógica da apuração
dos tributos que têm o lançamento por homologação (conforme o CTN, art. 150,
abaixo transcrito), qual seja, o contribuinte é o responsável por calcular o
montante devido e realizar seu recolhimento aos cofres públicos. No momento
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em que calcula o tributo devido, deve considerar a legislação vigente, inclusive
as regras desonerativas.31
Acerca de tais tributos, o descontrole acerca de sua avaliação
parece ser maior, mostrando-se imperiosa a definição de órgãos centrais ou
setoriais que façam sua devida gestão, sob pena de existir gastos tributários sem
a devida supervisão de resultados.
Outrossim, não parece consentânea com uma leitura sistemática do
ordenamento jurídico a existência de benefícios fiscais de prazo indeterminado, e
que restam, portanto, fora do âmbito de sujeição de controle constante e
renovado a determinado período. É o que assinala Élida Graziane Pinto32:
A regra geral do art. 14 da LRF determina que o prazo máximo de
vigência da renúncia de receita corresponde a três anos (exercício em
que entrar em vigor e dois seguintes). Quaisquer previsões temporais
mais largas de vigência, aditamentos de prazo ou majorações de
escopo da renúncia fiscal devem ser submetidos, individualmente, à
reavaliação e à renovação das condições legais iniciais de validade
que lhe autorizaram a existência.
Aqui vale reiterar para que não haja dúvidas: ao nosso sentir,
trienalmente deveriam ser exigidos teste de conformidade com as
metas fiscais e correspondente compensação do quanto essas foram
afetadas pelo gasto tributário.
(...) Estamos infelizmente (mal) acostumados e pouco conscientes
sobre a existência de renúncias fiscais concedidas/renovadas por
décadas, muito embora saibamos ser ilegal, por exemplo, que o
Estado assuma despesas oriundas de contratos administrativos por
prazo indeterminado (a teor do artigo 57, §3º da Lei 8.666/1993) ou
que superem o teto fiscal trazido pela Emenda 95/2016.

É pertinente a conclusão doutrinária.

31 TCU, AC-1205-16/14-P.
32

https://www.conjur.com.br/2018-jan-30/gasto-tributario-nao-limite-prazo-nem-teto-fiscal#_ftnref6
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Se o regime das despesas diretas do Estado não permite a
assunção de gasto diretos por tempo indeterminado, muito menos se deve
aceitar que os gastos indiretos, já pouco sujeitos à devida transparência
orçamentária, ainda possam gozar de uma espécie de perpetuidade

velada

absolutamente dissonante de um sistema responsável de gestão fiscal.
Nessa toada, nos parece imprescindível que na instrução do
presente processo se faça, pela douta Unidade Técnica, o devido levantamento
de todos os gastos tributários de autofruição, apontando quais desses há a
indicação de seu órgão gestor e avaliador bem como a existência de marco
temporal para sua extinção, e, no caso de não existirem, determinar providencias
nesse sentido ao Poder Executivo. Devem ser entendidos como gastos tributários
de autofruição também e principalmente as medidas que simplesmente reduziram
a alíquota do ICMS para determinados produtos, fugindo da alíquota base do
imposto no Estado que é de 17%33.
Isto posto, penso que devemos replicar em âmbito estadual a
atuação do TCU e recomendar ao Governo do Estado que, em conjunto com a
SEFA e a SEPOF, elabore plano de providências, no sentido de criar mecanismos
de acompanhamento e avaliação dos benefícios tributários sem órgão gestor
identificado na legislação instituidora, com o fim de verificar se tais benefícios
alcançam os fins aos quais se propõem e a pertinência de atribuir a algum órgão
a supervisão desses gastos tributários bem como periodicidade de avaliação
acerca de sua permanência, em atenção ao princípio da eficiência insculpido no
art. 37 da Constituição Federal.
Em âmbito federal, tal questão foi imediatamente cumprida pelo
Governo Federal que tem pronto Decreto que exigirá que cada programa de
benefício fiscal seja avaliado por um órgão responsável.34

33 DECRETO Nº 4.676, DE 18 DE JUNHO DE 2001, Art. 20. As alíquotas internas são seletivas
em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na forma seguinte: VI - a
alíquota de 17% (dezessete por cento), nas demais operações e prestações.
34 https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,governo-vai-fiscalizar-subsidios-que-devemsomar-r-370-bilhoes,70002355192
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H. VERIFICAÇÃO DA OBEDIÊNCIA AO REGRAMENTO DA LRF NAS
PROPOSTAS DE LEIS QUE CAUSAM GASTO TRIBUTÁRIO
Vimos que muitas vezes os benefícios fiscais que culminam em
gasto tributário são de autofruição, causando impacto sem necessidade de
prévio procedimento concessivo pela administração pública.
Nessas situações, a gramática do art. 14 da LRF deve ser aplicada
com ainda mais vigor na ocasião do trâmite legislativo, independentemente se a
iniciativa foi parlamentar ou do Executivo.
Se mostra importante, desta feita, fazer inspeção por amostragem
sobre os procedimentos de edição de lei que criaram gasto tributário, verificando
se os órgãos de assessoramento legislativo que atuam junto às comissões
competentes, quando da análise de propostas que concedem ou ampliam
renúncias de receita tributárias, verificaram com efetividade o cumprimento dos
requisitos exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, se as
propostas

contiveram

estimativa

de

impacto

orçamentário-financeiro

no

exercício em que devam iniciar sua vigência e nos dois seguintes (com memória
de cálculo); demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de
receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais
previstas

no

anexo

próprio

da

lei

de

diretrizes

orçamentárias,

ou

alternativamente, indicação da adoção de uma das medidas de compensação
constantes do inciso II do art. 14 da LRF.
Sugere-se, para fins inspecionais, a análise das leis desonerativas
mais recentes, como, por exemplo, a Lei 8.288/2015, que isentou de ICMS da
energia elétrica os templos de qualquer culto, a Lei 7.7776/2013, do Cheque
Moradia, e as leis 7.488, 7.487 e 7.400, todas de 2010, que trazem regime
favorecido do ICMS.
I.

OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Compulsando o teor do Decreto No 2.014, de 21 de março de 2018,
percebe-se que várias medidas desonerativas foram veiculadas por espécie
normativa distinta da lei, o que ofenderia diretamente o §6º do art. 150 da
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Constituição Federal. Alguns dos mencionados Decretos regulamentariam Leis
legitimamente editadas, mas outros, como por exemplo, o Decreto 355, de 28 de
fevereiro de 2012, mais parecem decretos autônomos visto que justificados
diretamente no poder regulamentar do executivo estadual, sem qualquer
intermediação legislativa aparente.
Senão, vejamos:

O mesmo ocorre com o Decreto 254, de 18 de outubro de 2011, e
certamente

muitos

outros

que

podem

ter

extrapolado

seus

poderes

regulamentares e criado desoneração fiscal primária sem prévia autorização
legislativa. Detectadas tais circunstâncias, o TCE deverá emitir determinação de
desconsideração de tais renúncias de receita por flagrante e congênita
inconstitucionalidade.
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J.

CONVALIDAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS PERANTE O
CONFAZ

Já enfrentamos em tópicos anteriores que uma miríade de regimes
fiscais de favor referentes ao ICMS foi concedida pelo Estado do Pará sem prévia
aprovação pelo CONFAZ.
A rigor, são todos eles inconstitucionais, como a jurisprudência
pacífica do STF35

36 37 38

não nos deixa mentir. Aliás, como também já anotamos,

35 EMENTA: EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM ADI. OMISSÃO. PEDIDO DE MODULAÇÃO TEMPORAL
DOS EFEITOS DA DECISÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE CONFERIU
BENEFÍCIOS EM MATÉRIA DE ICMS SEM QUE HAJA CONVÊNIO DO CONFAZ. EMBARGOS
CONHECIDOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO. 1. Não comprovadas razões concretas de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, requisitos estipulados pelo art. 27 da Lei
n.º 9.868/99, descabe a modulação dos efeitos da decisão. 2. A jurisprudência desta Suprema
Corte não tem admitido a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em
casos de leis estaduais que instituem benefícios sem o prévio convênio exigido pelo art. 155,
parágrafo 2º, inciso XII, da Constituição Federal – Precedentes. 3. A modulação dos efeitos
temporais da declaração de inconstitucionalidade no presente caso consistiria, em essência,
incentivo à guerra fiscal, mostrando-se, assim, indevida. 4. Embargos de declaração
conhecidos
para
negar-lhes
provimento.
(ADI 3794 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
(...) padece de inconstitucionalidade formal a LC 358/2009 do Estado de Mato Grosso,
porquanto concessiva de isenção fiscal, no que concerne ao ICMS, para as operações de
aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais sem o necessário amparo em
convênio interestadual, caracterizando hipótese típica de guerra fiscal em desarmonia com a
CF de 1988. [ADI 4.276, rel. min. Luiz Fux, j. 20-8-2014, P, DJE de 18-9-2014.]
36

A propósito da questão, o parecer da PGR anota com pertinência, verbis: (...) Quanto ao
art. 6º, anota a PGR, verbis: “Do mesmo modo, o art. 6º da Lei estadual sob análise incorre em
vício de inconstitucionalidade material, ante a violação imposta por este ao art. 155, § 2º, XII,
g, da Constituição, segundo o qual cabe à lei complementar regular a forma como, mediante
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais,
referentes ao ICMS, serão concedidos e revogados. A lei complementar a que se refere o
dispositivo constitucional supramencionado é aquela que disciplinará, exatamente, os
mecanismos jurídicos norteadores da celebração dos convênios entre os Estados e o Distrito
Federal. Importante destacar que tamanha relevância dos convênios, que somente havendo a
sua ratificação por todos os Estados e pelo Distrito Federal é que a isenção ou benefício se
implementa. Ou seja, se apenas um Estado não acordar com os termos do convênio, ter-se-á
por ilegítima a isenção ou o benefício concedido” (fls. 97/98). É essa também a orientação que
predomina nesta Corte (...). [ADI 2.529, voto do rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-6-2007, P, DJ de
6-9-2007.]
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ICMS: “guerra fiscal”: concessão unilateral de desoneração do tributo por um Estado
federado, enquanto vigorem benefícios similares concedidos por outros: liminar deferida.
A orientação do Tribunal é particularmente severa na repressão à guerra fiscal entre as
unidades federadas, mediante a prodigalização de isenções e benefícios fiscais atinentes ao
38
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embora o mero diferimento do pagamento de tributo não possa ser considerado a princípio - gasto tributário, já que apenas alonga o prazo para o seu
pagamento, nas hipóteses em que tal diferimento corresponda a desoneração
fiscal disfarçada, como se dá no tocante ao diferimento do ICMS dos bens do
ativo permanente, tais medidas devem ser consideradas como gasto tributário e
devidamente pré-autorizadas pelo CONFAZ39 , bem como sujeitas à total
obediência ao art. 14 da LRF.
A despeito de tais considerações, a verdade é que a LC 160/2017,
veio pretender convalidar benefícios fiscais de ICMS concedidos pelos Estados
sem prévia aprovação pelo CONFAZ, em estratégia de remissão e reinstituição
imediata. Embora seja exótica e um tanto quanto heterodoxa a pretensão
disfarçada de lei complementar sanar vício de constitucionalidade congênito, o
ICMS, com afronta da norma constitucional do art. 155, § 2º, II, g – que submete sua concessão
à decisão consensual dos Estados, na forma de lei complementar (...). As normas
constitucionais, que impõem disciplina nacional ao ICMS, são preceitos contra os quais não se
pode opor a autonomia do Estado, na medida em que são explícitas limitações. O propósito de
retaliar preceito de outro Estado, inquinado da mesma balda, não valida a retaliação:
inconstitucionalidades não se compensam. Concorrência do periculum in mora para a
suspensão do ato normativo estadual que – posto inspirada na razoável preocupação de reagir
contra o Convênio ICMS 58/99, que privilegia a importação de equipamentos de pesquisa e
lavra de petróleo e gás natural contra os produtos nacionais similares – acaba por agravar os
prejuízos igualmente acarretados à economia e às finanças dos demais Estados-membros que
sediam empresas do ramo, às quais, por força da vedação constitucional, não hajam deferido
benefícios unilaterais. [ADI 2.377 MC, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 22-2-2001, P, DJ de 7-112003.]
O decreto estadual prevê hipótese de diferimento do pagamento do ICMS sobre a
importação de máquinas e equipamentos destinados à avicultura e à suinocultura para o
momento da desincorporação desses equipamentos do ativo permanente do estabelecimento.
(...) Os bens do ativo permanente do estabelecimento não fazem parte de qualquer cadeia de
consumo mais ampla, restando ausente o caráter de posterior circulação jurídica, uma vez que
fadados a permanecer no estabelecimento, estando sujeitos à deterioração, ao perecimento ou
à obsolescência. Nesses casos, o fato gerador do ICMS será uma operação, em regra,
monofásica, restrita à transferência de domínio do bem entre exportador e importador
(destinatário final), cuja configuração fática descaracteriza o conceito de diferimento.
A desincorporação do bem do ativo permanente e, sumário 1293 Art. 155, § 2º, XII, g
consequentemente, o pagamento do tributo ficariam a cargo exclusivamente do arbítrio do
contribuinte, que poderia se evadir do recolhimento do tributo com a manutenção do bem no
seu patrimônio. O nominado diferimento, em verdade, reveste-se de caráter de benefício
fiscal, resultando em forma de não pagamento do imposto, e não no simples adiamento.
Assim, o Decreto 1.542-R, de 15-9-2005, do Estado do Espírito Santo, ao conceder forma
indireta de benefício fiscal, sem aprovação prévia dos demais Estados- -membros, viola o
art. 155, § 2º, XII, g, da CF. [ADI 3.702, rel. min. Dias Toffoli, j. 1º-6-2011, P, DJE de 30-8-2011.]
39
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fato é que, por ora, a LC 160/2017 está em plena vigência e demanda verificação
por este TCE do cumprimento dos requisitos convalidadores pelo Estado do Pará
desses atos instituidores de renúncia de receita.
Inicialmente,

já

se

percebe

que

foi

cumprida

a

obrigação

publicizante de indicar no Diário Oficial do Estado a relação de todos os atos
normativos relativos a benefícios fiscais de ICMS outorgados sem prévia
aprovação do CONFAZ. No mais, é preciso fiscalização acerca do cumprimento
dos demais requisitos e procedimentos insertos na LC 160/17 e Convênio ICMS
190/17, de modo a sanar todas as nesgas de inconstitucionalidade que tais atos
possam deter. Os atos normativos que concederam renúncia fiscal e não foram
convalidados pelo CONFAZ deverão ser imediatamente declarados ilícitos, como
imposição de medidas corretivas pelo TCE.

K. PARCELAMENTOS QUE IMPORTAM EM RENÚNCIA DE RECEITA
Com o risco de soarmos repetitivos, já deixamos assentado que
qualquer tipo de favor fiscal que importe em redução da carga tributária deve
passar pelos rigores do art. 14 da LRF, com cálculo da renúncia da receita e
esclarecimento de quais condicionantes foram obedecidas.
Também já anotamos que, a rigor, o parcelamento de débitos
passados não gera gasto tributário, mas sim mero alongamento do perfil da
dívida, o que poderia escapar das raias do art. 14 da LRF.
No entanto, caso o programa de parcelamento seja acompanhado
de abatimento de juros e de multas, fica certificada a existência de gasto
tributário e, portanto, de necessidade de todo o arsenal procedimental zil vezes
aqui comentado.
Pois bem.
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Verifica-se que em 201740 o CONFAZ aprovou pleito do Estado do
Pará em instituir parcelamento com redução de multas e juros moratórios de

40 CONVÊNIO ICMS 160/17, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017. Publicado no DOU de 28.11.17,
pelo Despacho 162/17. Ratificação Nacional no DOU de 06.12.17, pelo Ato Declaratório 26/17.
Autoriza o Estado do Pará a reduzir juros e multas de débitos fiscais relacionados com o ICM e
o ICMS. O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 292ª Reunião
Extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 23 de novembro de 2017, tendo em vista o
disposto na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte, C O
N V Ê N I O Cláusula primeira Fica o Estado do Pará autorizado a instituir programa destinado a
reduzir multas e juros relacionados com o ICM e o ICMS, cujos fatos geradores tenham ocorrido
até 31 de dezembro de 2016, constituídos ou não, inclusive os espontaneamente denunciados
pelo contribuinte, inscritos ou não em dívida ativa, ainda que ajuizados, observadas as
condições e limites estabelecidos neste convênio. § 1º O débito será consolidado, de forma
individualizada, na data do pedido de ingresso no programa, com todos os acréscimos legais
vencidos previstos na legislação vigente na data dos respectivos fatos geradores da obrigação
tributária. § 2º As disposições deste convênio também se aplicam aos saldos de parcelamento
e aos remanescentes de parcelamentos em curso que não tenham sido beneficiados
anteriormente por dispensa ou redução de multas ou juros derivados da implementação de
convênios anteriores que trataram desta mesma matéria. Cláusula segunda O débito poderá
ser pago, nas seguintes condições: I - em parcela única, com redução de até 90% (noventa por
cento) das multas e juros, se recolhidos, em espécie, integralmente até 28 de dezembro de
2017; II - em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de até 80%
(oitenta por cento) das multas e juros. § 1º Na hipótese prevista no inciso II o recolhimento da
1ª (primeira) parcela deverá ser efetivado até o dia 28 de dezembro de 2017 e as demais
parcelas no último dia útil de cada mês, nos termos da legislação estadual. § 2° No pagamento
de parcela em atraso serão aplicados os acréscimos legais previstos na legislação. Cláusula
terceira O benefício previsto neste convênio impõe ao sujeito passivo a autorização de débito
automático das parcelas em conta corrente mantida em instituição bancária conveniada com a
Secretaria de Estado da Fazenda. Cláusula quarta O parcelamento de que trata este convênio
fica condicionado a que o contribuinte: I - manifeste, formalmente, sua desistência em relação
a ações judiciais e recursos administrativos contra a Fazenda Pública, visando ao afastamento
da cobrança do débito fiscal objeto do pagamento parcelado, em caráter irretratável; II formalize sua opção, mediante requerimento cujo modelo será disponibilizado pela Secretaria
de Estado da Fazenda; III - cumpra outras condições expressamente previstas na legislação
tributária estadual. § 1º A formalização da opção do contribuinte e a homologação do fisco darse-á no momento do pagamento da parcela única ou da primeira parcela. § 2º A legislação
estadual fixará o prazo máximo de opção do contribuinte pelo parcelamento, que não poderá
exceder a 28 de dezembro de 2017. Cláusula quinta O contrato celebrado em decorrência do
parcelamento de que trata este Convênio será considerado descumprido e automaticamente
rescindido, independentemente de qualquer ato da autoridade fazendária, quando ocorrer: I a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste Convênio; II - o atraso, por
prazo superior a 60 (sessenta) dias, com o pagamento de qualquer parcela ou o pagamento da
última parcela; III - o descumprimento de outras condições, a serem estabelecidas pela
Secretaria de Estado da Fazenda. Parágrafo único. Ocorrida a rescisão nos termos do caput,
deverão ser restabelecidos, em relação ao saldo devedor, os valores originários das multas e
dos juros dispensados, prosseguindo-se na cobrança do débito remanescente. Cláusula sexta A
legislação estadual poderá dispor sobre: I - o valor mínimo de cada parcela; II - a redução do
valor dos honorários advocatícios; III - atualização monetária; IV - outras condições não
previstas nesta cláusula para concessão da anistia e rescisão do contrato em decorrência do
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débitos de ICMS.41 Tal ato, por conseguinte, deverá estar crivado e lastreado nos
rigores do art. 14 da LRF, vez que representa renúncia de receita.
Em verdade, a criação de um parcelamento especial das dívidas
tributárias com abatimento de juros e multa moratória, sem a apresentação de
medidas

compensatórias

no

orçamento

do

Estado,

a

rigor,

incide

em

incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária, tendo em vista que
viola o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que implica em
renúncia fiscal que afeta e desequilibra o orçamento da União.
A instituição de um regime especial de parcelamento não parece
ser caso isolado de 2017. Em 2016, também o Convênio 125/2016 do CONFAZ42
autorizou parcelamento semelhante, o que se repetiu em 2015 com os
Convênios 116 e 134, e em 2014 com o Convênio 64. Provavelmente, tem sido
essa uma rotina anual.
Nesse contexto, vários aspectos relevantes atinentes aos modelos
de parcelamentos instituídos podem ser ponderados, como: complexidade
gerada na administração tributária; incentivo à sonegação, pois a recorrência
desses mecanismos gera no contribuinte a expectativa de novos programas com
condições diferenciadas para quitação de dívidas tributárias; tratamento desigual
e injusto em relação aos contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias
regularmente; e fracasso de programas similares com relação ao incremento de
arrecadação, conforme estudo produzido, em âmbito federal, pela própria
Receita Federal do Brasil, datado de 29/12/201743. Assim, cumpre reproduzir
trecho desse estudo que sintetiza de forma contundente os efeitos deletérios
desse tipo de política tributária:
parcelamento de que trata este Convênio. Cláusula sétima O disposto neste convênio não
autoriza a restituição ou compensação de importâncias já pagas. Cláusula oitava A instituição
de novo programa de parcelamento deverá observar o intervalo mínimo de 4 (quatro) anos,
contados da data de entrada em vigor deste Convênio. Cláusula nona Este convênio entra em
vigor na data da publicação no Diário Oficial da União da sua ratificação nacional.
41

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2017/CV160_17

42

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/CV125_16

43

Disponível em http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/20171229-estudo-parcelamentos-especiais.pdf
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“Os

elevados

percentuais

de

exclusão

de

contribuintes

dos

parcelamentos especiais e o expressivo aumento do passivo tributário
administrado pela Receita Federal evidenciam que os parcelamentos
não são instrumentos eficazes para a recuperação do crédito
tributário, além de causar efeitos deletérios na arrecadação tributária
corrente, posto que o contribuinte protela o recolhimento dos tributos
na espera de um novo parcelamento especial. Frise-se que as regras
oferecidas nesses programas tornam muito mais vantajoso para o
contribuinte deixar de pagar os tributos para aplicar os recursos no
mercado financeiro, já que num futuro próximo poderão parcelar os
débitos com grandes descontos e outras vantagens. Caso opte por
aplicar os recursos em títulos públicos, por exemplo, que são
remunerados pelo Governo Federal pela taxa Selic (os mesmos juros
cobrados sobre os débitos em atraso), essa opção será muito
vantajosa para o contribuinte, pois ele poderá, num futuro próximo,
resgatar esses títulos públicos e pagar à vista seus débitos, obtendo
grande ganho devido aos descontos, inclusive dos mesmos juros
adquiridos com a aplicação (que poderão até mesmo serem
liquidados integralmente com PF/BCN).
Portanto, conclui-se que a instituição de parcelamentos especiais não
tem atingido os objetivos deles esperados: incrementar a arrecadação
(diminuindo o passivo tributário) e promover a regularidade fiscal dos
devedores, devendo qualquer medida proposta nesse sentido ser
rejeitada.” (grifaram-se os trechos em destaque)

Nessa toada, é preciso inspecionar se os seguidos parcelamentos
com redução do montante devido promovidos pelo Estado do Pará estão
observando os requisitos do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não
apenas em razão da prévia de estimativa de impacto no exercício que entrou em
vigor e nos dois seguintes, como também a indicação quanto ao cumprimento
das condições constantes dos incisos I ou II do referido artigo.
L. AVALIAÇÃO

DOS

RESULTADOS

DOS

GASTOS

TRIBUTÁRIOS

CONCEDIDOS E A NORMA DE EXTINÇÃO PREVISTA NO ART. 28
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
O ordenamento jurídico muitas vezes não prevê regras de aplicação
geral
p. 51

para disciplinar

os

gastos

tributários

em

aspectos

como

gestão,

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
monitoramento, prazos de validade e avaliação. Na ausência dessas regras, os
gastos

operam

dos

mais

variados

modos,

alguns

mais

propensos

ao

monitoramento e avaliação, outros menos.
Como já dito alhures, condição necessária, mas não suficiente, para
que determinado gasto tributário seja adequadamente monitorado e avaliado é a
existência de um órgão gestor formalmente designado. Ocorre que a legislação
instituidora de muitos

benefícios

tributários

é

omissa

a

esse

respeito,

especialmente no caso dos chamados benefícios de autofruição, cuja intervenção
da administração pública é mínima. Isso ocorre mesmo que o benefício diga
respeito à determinada área de atuação do governo federal, como saúde,
educação e ciência e tecnologia, e que, portanto, envolve necessariamente um
órgão setorial responsável.

44

Já os gastos tributários que requerem contraprestações dos
beneficiados possuem usualmente órgãos gestores, como ocorre no âmbito dos
benefícios fiscais para o setor minerário concedidos pelo Pará, mas a gestão
normalmente não se dá de modo adequado, por falta de avaliação substancial
dos resultados.
Nesse sentido, a necessidade de avaliação dos resultados dos
benefícios fiscais ganha ainda mais relevo no âmbito do Estado do Pará por força
do que prevê o parágrafo 4º do art. 28 da Constituição local, cuja redação
fazemos questão de transcrever:
Art. 28. § 4°. A pessoa física ou jurídica em débito com o fisco, com o
sistema de seguridade social, que descumpra a legislação trabalhista
ou normas e padrões de proteção ao meio ambiente, ou que
desrespeite os direitos da mulher, notadamente os que protegem a
maternidade, não poderá contratar com o Poder Público, nem dele
receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios, administrativos ou
de qualquer natureza, ficando rescindido o contrato já celebrado, sem
direito a indenização, uma vez constatada a infração.

44
Parágrafos
extraídos
com
pequenas
adaptações
do
Relatório
da
IFI:
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/541284/RAF16_MAIO2018_TopicoEspecial_
Gastos.pdf
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O Constituinte estadual deixou claro que pessoas físicas ou jurídicas
que recebam benefício fiscal não podem recair em ilícitos trabalhistas,
ambientais ou contra os direitos da mulher, fora a obediência de outras
condicionantes impostas pelas leis de regência dos incentivos fiscais.
E aqui voltemos à análise do caso Hydro. De antemão, é preciso
esclarecer que cabe à Comissão da Política de Incentivos ao Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado do Pará a competência de gerir a Política de
Incentivos do Estado. Nesse diapasão, é ela a responsável pela avaliação de um
gama de benefícios fiscais, notadamente os relacionais à agroindústria e
mineradores e que possuam contrapartidas vinculadas à concessão do regime
tributário de favor. No tocante ao grupo Hydro, os benefícios fiscais ficaram
sujeitos às seguintes contrapartidas, além daquelas que já faz referência o §4º do
art. 28 da Constituição Estadual:
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Pegando como base os documentos da avalição do cumprimento de
metas e regularidades do ano Base 2016, se percebe que a tarefa fiscalizatória
carece de maior concretude e imprescinde da busca de maiores dados e
informações com entidades setoriais, considerando que a análise se limitou
quase que exclusivamente sobre a própria documentação oferecida pela pessoa
jurídica beneficiária.
A título de exemplo, a avaliação não dispensa maiores comentários
acerca do Demonstrativo do Valor Adicionado, documento contábil fundamental
para quantificar as repercussões sócio-economicas do empreendimento no
Estado. Também parece remanescer certa contradição em determinados itens
avaliatórios, como se percebe no item relativo aos investimentos, em que a meta
seria de cerca de 800 milhões mas que a realidade apontou para meros 558
milhões, e ainda assim o item foi tido como atingido.
No tocante à política ambiental, a avaliação se resumiu a reiterar a
própria informação repassada pela sociedade empresária de que teria realizado
simulações de segurança ambiental. Não há qualquer pesquisa junto aos órgãos
ambientais do Pará para detectar se seu comportamento seria compromissado
com as lei ambientais e com o padrão de proteção ambiental do Estado do Pará.
Conforme se percebe da documentação acostada pela SEMA no bojo do PAP, e que
segue anexa em mídia digital, a Hydro é recalcitrante em infrações ambientais,
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mas nem por isso a entidade setorial do meio ambiental do Pará é ouvida no
processo de avaliação da empresa, o que demonstra grave falha de efetividade
dos processos avaliatórios. Sobretudo nos grandes empreendimentos com
impacto nos mais diversos setores do governo, é imperioso que a Comissão de
Avaliação crie procedimentos de oitiva das pastas setoriais do governo acerca
dos resultados e da conduta dos beneficiários de incentivo fiscal.
Tal falha é ainda mais eloquente nos pontos relativos à obediência
dos direitos das mulheres e da legislação trabalhista, que sequer são
mencionados no relatório de avaliação a despeito de serem ambos requisitos de
permanência de incentivos fiscais inseridos pelo poder constituinte estadual, e,
portanto, infenso a norma em contrário no âmbito estadual. Acerca das questões
trabalhistas o máximo que se pede é a certidão de regularidade do FGTS, pouco,
muito pouco.
Para dar o mínimo de efetividade à norma constitucional, cabe à
Comissão de Avaliação postura proativa na busca de dados acerca da
observância

das

normas

de

proteção

ambiental-trabalhista-feminina,

requisitando perante os órgãos setoriais do Estado ou até mesmo de outros
entes federativos (como por exemplo a Justiça do Trabalho), informações que
subsidiem sua análise, o que vem sendo solenemente ignorado.
Acerca das contrapartidas, o que se vê, outrossim, é um manancial
de termos genéricos e de promessas de cumprimento sem a fixação de
cronogramas ou de dados concretos acerca de sua efetividade. Com efeito, sobre
a contrapartida II, a Comissão de Avaliação se resume a aceitar que há um
acordo em princípio, cujo termo de compromisso sequer fora formalizado,
mantendo-se discussões sobre sucata e escória em curso. Mais impreciso
impossível. A mesma fórmula e gramática são usadas na verificação das demais
condicionantes, que estão recheadas de frases indeterminadas, palavras como
“em curso”, “estudos preliminares”, e expressões que de tão vagas tem pouco
significado real.
Aparentemente também foram olvidadas a análise de outras
condicionantes.
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Acerca da Hydro, e segundo vastamente noticiado, e conforme
comprova de maneira enfática a documentação a nós compartilhada pela SEMA e
pelo MPE (anexa), o extravasamento dos resíduos decorrentes da atividade da
mineradora, que deveriam ter sido contidos pelos seus Depósitos de Resíduos
Sólidos e seus respectivos canais de drenagem e tratados pela sua Estação de
Tratamento de Efluentes, atingiu o meio ambiente da região, em especial, os
cursos d´água, causando grave impacto ambiental na área, tudo em razão do
desleixo da empresa em cumprir as normas ambientais.
Em razão disso, os órgãos de proteção e defesa do meio ambiente,
bem como de perícias e pesquisas científicas, promoveram uma série de
diligências com o objetivo de avaliar a dimensão do sinistro ambiental e
acabaram por descortinar uma série de desrespeitos aos procedimentos técnicos
no tocante ao lançamento de efluentes, notadamente quanto à existência de
tubulações para descarte irregular de efluentes diretamente no meio ambiente.
Após infrutíferas tentativas de justificar o injustificável, a mineradora norueguesa
admitiu que descartou água não tratada no Rio Pará45, o que, evidentemente,
provocou danos ambientais, quiçá irreversíveis.
Nesta quadra, a Lei 6.913/06 trata sobre o tratamento tributário
aplicável às indústrias em geral, destinando incentivos fiscais ao estímulo e
implantação de iniciativas econômicas, que tem, como uma de suas finalidades,
garantir a sustentabilidade econômica e ambiental dos empreendimentos
localizados no território estadual. Sobre esse aspecto, não me deixa mentir o
inciso I, do art. 3º, da Lei 6.913/06:
Art. 3º A concessão do tratamento tributário previsto na presente Lei
tem por objeto:
I

-

garantir

a

sustentabilidade

econômica

e

ambiental

dos

empreendimentos localizados em território paraense;

45

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/presidente-da-hydro-pede-desculpas-a-comunidade-atingidapor-vazamento-em-barcarena.ghtml
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Desse modo, para fazer jus ao tratamento tributário diferenciado, os
interessados deverão necessariamente observar, além de outras imposições
legais, as normas dispostas na legislação ambiental, conforme prescrição
expressa do art. 7º, II, a, do mesmo diploma normativo:
Art. 7º Os interessados no tratamento tributário previsto nesta Lei,
dependendo da natureza do empreendimento, estarão sujeitos ao
cumprimento, de forma integral ou parcial, das seguintes condições
gerais:
(...)
II - de caráter tecnológico e ambiental:
a) observância do disposto na legislação ambiental em vigor;

Ocorre que a empresa HYDRO solenemente desobedeceu uma das
condicionantes da manutenção de seu benefício fiscal. Realmente, a referida
empresa, detentora da Alunorte Alumina do Norte do Brasil S.A, operante no
Município de Barcarena, indisputavelmente apontada como responsável em
práticas de degradação ambiental, está sendo beneficiada com tratamento
favorecido do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal – ICMS
incidente nas operações relativas à extração, circulação, comercialização e nas
prestações de serviço de transporte de bauxita, alumina e alumínio, no Estado do
Pará, bem como no fornecimento de insumos, inclusive energia elétrica utilizada
no processo produtivo, de bens de uso e consumo e de ativo imobilizado em
operações internas.
Considerando as graves falhas na política ambiental mais que
comprovadas pelos órgãos competentes, e que ocasionaram danos ambientais de
dimensão extremamente grave, parece pouco crível que se possa continuar a
manter os incentivos fiscais a ela deferidos, por força cogente tanto do §4º do art.
28 da Constituição Estadual, como das normas ordinárias de regência, pelo que
deve

o

TCE

determinar

à

Comissão

de

Política

de

Desenvolvimento

Socioeconômico que inicie procedimento que averigue possível descumprimento
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da contrapartida ambiental da empresa, com a consequente aplicação das
medidas legais pertinentes.
No mais e em conclusão, há muito que se melhorar no processo
geral de avaliação de resultados dos incentivos fiscais concedidos, que,
aparentemente, são meramente formais e se alimentam basicamente de
informações fornecidas pelas próprias empresas beneficiadas, sem a oitiva de
entidades setoriais do próprio governo ou das entidades da sociedade civil
organizadas, e inexistência de auditorias mais profundas e in loco, o que merece
inspeção deste TCE acerca da existência de normativos claros, de procedimentos
eficazes e de aparato de pessoal e estrutural suficientes para o desencargo desta
importantíssima missão de avaliação de resultados dos gastos tributários.
Um bom ponto de partida inspecional pode ser as questões de
auditoria encetadas pelo TCU em trabalho semelhante que assim podem ser
resumidas:

Os gastos tributários, ademais, devem se vincular a uma política
pública formal, que contemple objetivos, indicadores prazos e metas, facilitando
assim sua análise de sucesso ou fracasso, e, desta feita, sua permanência,
revisão ou extinção. Toda intervenção governamental deve ter objetivos
definidos (com indicadores, prazos, metas), ainda mais quando se fundamenta
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em tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situações
equivalentes. A definição de objetivos favorece não somente a gestão das
políticas públicas relacionadas, como também o controle e a transparência sobre
a utilização dos recursos públicos.
Podemos nos associar ao TCU46, uma vez mais, que afirmou que as
renúncias de receitas permanecem como uma face obscura da política fiscal, que
pode albergar práticas anacrônicas em prol de segmentos específicos, não
necessariamente associadas ao interesse público, em vista da quase completa
ausência de avaliações que possibilitem afirmar a existência de impactos
positivos advindos de sua implementação.

M. CONTABILIZAÇÃO DAS RENÚNCIAS TRIBUTÁRIAS NO SIAFEM
Uma medida que é de suma importância para a operacionalização e
transparência das renuncias de receitas é sua contabilização nos sistemas de
contabilidade pública. É o que bem percebeu o TCU47:
A contabilização das renúncias de receitas foi abordada no Relatório e
Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República referentes
ao exercício de 2012, onde foi mencionado que a evidenciação nas
demonstrações

contábeis

é

bastante

deficiente.

No

citado

documento, também foi destacada a diferença entre os valores
contabilizados no Siafi (R$ 54,7 milhões de incentivos fiscais e R$
16.381 milhões de subvenções econômicas) e as projeções oficiais no
DGT

(R$

172.594,5

milhões).

Embora

a

metodologia

e

os

demonstrativos da RFB não integrem as demonstrações contábeis da
União, eles apresentam valores que podem fornecer a ordem de
grandeza desses recursos.

46 TC 015.940/2017-9
47 TC 018.259/2013-8
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A contabilização das renúncias é um importante instrumento de
acompanhamento

e

controle

das

políticas

públicas

por

elas

financiadas, e como disposto no referido relatório, a ausência de
contabilização reduz a transparência, as condições de fiscalização e o
controle

social.

Por

essas

razões,

foi

expedida

a

seguinte

recomendação no âmbito daquelas Contas de Governo:
XXV. à Secretaria do Tesouro Nacional que, em conjunto com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a Secretaria de Política
Econômica e setoriais contábeis que julgar pertinentes, elabore e
encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 dias, plano de ação com
as medidas necessárias ao registro contábil das renúncias de receita
sob responsabilidade dos órgãos gestores da administração pública
federal, visando ao efetivo cumprimento do disposto no inciso VII do
art. 15 da Lei 10.180/2001 e no inciso VIII do art. 3º do Decreto
6.976/2009.

Nesse sentido, parece mais que conveniente seguir os mesmos
passos, e expedir recomendação aos órgãos representados, especialmente SEFA
e SEPLAN, para que elaborem e encaminhem ao TCE, no prazo de 90 dias, plano
de ação com as medidas necessárias ao registro contábil das renúncias de
receita sob responsabilidade dos órgãos gestores da administração pública
estadual. Nessa toada, os registros contábeis da renúncia de receita decorrentes
da concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária
deverão estar em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público e as orientações e manuais da Secretaria do Tesouro
Nacional.

N. DA NECESSIDADE DE PROMOVER DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE
FISCALIZAÇÃO.
O Regimento Interno do TCE desnuda, a partir do seu art. 71, uma
série de procedimentos de fiscalização cabíveis, cada um com um objetivo
específico e ritualização condizente com este objetivo.
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Na presente representação, tendo em vista a materialidade, a
abrangência e a importância do trema tratado, nos parece que será preciso ir
além do uso do procedimento inspecional, para fazer uso de outras modalidades
fiscalizatórias em conjunto. Como se sabe, a inspeção, tal qual a auditoria, tem
por finalidade a obtenção de informação e conhecimento acerca da legalidade e
resultados das finanças, atividades, projetos, programas, políticas e órgãos
governamentais.
Por intermédio de procedimentos específicos, aplicados no exame
de registros e documentos, e na obtenção de informações e confirmações, a
inspeção colhe os elementos necessários para se verificar se determinada
situação está em conformidade com a legislação aplicável.
Os procedimentos de inspeção, no âmbito desta Corte de Contas,
estão previstos nos art. 82 e 83, do Regimento Interno:
Art. 82. Inspeção é o instrumento de fiscalização utilizado para suprir
omissões, esclarecer dúvidas, apurar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade de atos e fatos específicos praticados por qualquer
responsável sujeito à sua jurisdição, bem como para apurar denúncias
ou representações.
Art. 83. As Inspeções classificam-se em:
I - ordinárias: visam a suprir omissões, falhas ou dúvidas e esclarecer
aspectos atinentes a atos, documentos ou processos em exame,
podendo ser determinadas pelo Diretor do Departamento de Controle
Externo, pelo Relator ou pelo Tribunal Pleno, conforme o caso;
II - extraordinárias: têm como objetivo o exame de fatos ou
ocorrências cuja relevância ou gravidade exija apuração em caráter
de urgência, e serão ordenadas pelo Tribunal Pleno, por proposta do
Relator ou do Ministério Público junto ao Tribunal.
Parágrafo único. O ato que determinar a inspeção extraordinária
indicará o objeto e assinará o prazo para a sua realização e
encaminhamento do relatório conclusivo ao Relator, competindo ao
Tribunal Pleno decidir sobre a prorrogação desse prazo, se necessário

Como faz ressoar o trecho negrejado, a inspeção é o instrumento de
fiscalização natural para o esclarecimento fático de representações, pelo que,
tudo o que é lançado neste petitório, especialmente seu suporte fático e jurídico,
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haverá de passar pelo crivo inspecional da competente equipe técnica deste
Tribunal.
Assim, é necessário que se verifique, por intermédio da inspeção,
dentre outras coisas, qual tem sido a metodologia de cálculo utilizada para
mensurar os gastos tributários na LDO e na LOA, quais incentivos fiscais estão
sendo incluídos ou não nesse cálculo, se os benefícios fiscais autorizados ou não
pelo CONFAZ estão sendo contabilizados, se está sendo obedecido o rito do art.
14 da LRF na ocasião da concessão de benefícios fiscais, sejam os condicionados
ou de autofruição, verificando a implementação das medidas compensatórias e a
existência de estimação do custo do gasto tributário, com relato acerca da
transparência do processo de concessão e avaliação dos benefícios fiscais
concedidos.
Também será preciso inspecionar os processos legislativos que
culminam na edição de leis exonerantes, em especial as mais recentes Lei
7.776/2013, 7.488/2010, 7.487/2010 e Decreto 355/2012, com o fito de
averiguar qual tem sido o nível de atendimento do art. 14 da LRF na ocasião de
suas edições, sem olvidar, ainda, de como tem se dado a avaliação e controle
dos benefícios fiscais já deferidos.
Concomitantemente, e para além de tais inspeções, é preciso
outrossim promover levantamento48 de todas as normas em vigor no Estado que
trazem em seu bojo renúncia de receita, especialmente os benefícios de
autofruição, de modo que que se avalie a existência de órgão gestor avaliatório e
procedimento de avaliação, fazendo-se verdadeiro diagnóstico da abrangência
das normas veiculadoras de benefício fiscal.
Roga-se, ainda, a inserção no Plano Anual de Fiscalização de
49

auditorias

programadas, tanto de conformidade quanto operacionais, acerca

48

Art. 79 do RITCE. Levantamento é o instrumento de fiscalização utilizado para: II - identificar
objetos e instrumentos de fiscalização, bem como avaliar a viabilidade de sua realização; III identificar ações, fatos ou atos a serem fiscalizados; IV - subsidiar o planejamento das
fiscalizações, bem como a formação de cadastro dos órgãos e entidades jurisdicionados.
49

Art. 80 do RITCE. Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado para: I - examinar a
legalidade, a economicidade, a legitimidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos atos de
gestão dos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro,
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das renúncia de receitas no Estado do Pará, conforme orienta a Resolução
ATRICON nº 6/2016.
Será necessário ainda promover acompanhamento50 dos órgãos
representados no tocante a gestão deles sobre a renúncia de receitas do Estado,
com posterior monitoramento51 de todas as recomendações e determinações
porventura encetados na presente representação e nos outros processos
fiscalizatórios.
O. DA NECESSIDADE DE PROVIMENTO LIMINAR INAUDITA ALTERA

PARS
Todo órgão com atribuição de julgamento possui, inerentemente à
esta função, o poder e o dever de zelar pela efetividade de suas decisões.
É por isso que a Lei Orgânica do TCE/PA fez por prever em seu
artigo 88 a possibilidade de provimento cautelares pelo Tribunal.
Regulamentando o poder-dever da Corte em expedir medidas
cautelares, assim previu o Regimento Interno do TCE:
Art. 251. O Tribunal, no curso de qualquer apuração, determinará
medidas cautelares sempre que existirem fundamentos e provas
suficientes, nos casos de:
orçamentário, operacional e patrimonial; II - avaliar o desempenho dos jurisdicionados, assim
como de sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de
economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados;
50

Art. 84 do RITCE. Acompanhamento é o instrumento de fiscalização utilizado para avaliar a
gestão de órgão, entidade ou programa governamental por período de tempo predeterminado,
objetivando: I - supervisionar, de forma contínua, operação, projeto, programa, processo ou
desempenho de pessoas, órgãos e departamentos, mediante processo sistemático de coleta,
preparação, análise e disseminação de informações sobre o modo de execução das ações; II sugerir ou tomar providências a fim de garantir o cumprimento do que foi preestabelecido; III acumular experiência para a melhoria de normas, planos, políticas e procedimentos; IV proceder à avaliação do objeto fiscalizado.
51

Art. 85. Monitoramento é o instrumento de fiscalização utilizado para verificar o
cumprimento de suas deliberações e os resultados delas advindos, objetivando: I - atestar o
cumprimento das determinações feitas com fulcro no art. 116, inciso IX, da Constituição
Estadual, nos casos em que o Tribunal tenha assinado prazo para adoção, por órgão ou
entidade, de providências necessárias ao exato cumprimento da lei, nos casos de ilegalidade;
II - verificar a implementação das recomendações formuladas no curso de outros instrumentos
de fiscalização; III - avaliar o impacto da implementação ou da não implementação das
deliberações no objeto fiscalizado.
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I - receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio;
II - risco de ineficácia da decisão de mérito;
III - inviabilização ou impossibilidade da reparação do dano.

O MPC tem indiscutível legitimidade para requerer provimento
cautelar:
Art. 253. São legitimados para requerer medida cautelar:
I - o Relator;
II - o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal.
§ 1º A iniciativa da hipótese prevista no inciso I poderá ser mediante
proposta da unidade técnica ou de equipe de fiscalização.
§ 2º Na ausência ou inexistência de Relator, compete ao Presidente
do Tribunal a adoção de medidas cautelares urgentes.

Mais à frente o Regimento traz exemplos de medidas cautelares
passíveis de deferimento:
Art. 252. São medidas cautelares aplicadas pelo Tribunal:
I - recomendação à autoridade superior competente do afastamento
temporário do responsável, se existirem indícios suficientes de que,
prosseguindo no exercício de suas funções, possa retardar ou
dificultar a realização de auditoria ou inspeção, causar novos danos
ao erário ou inviabilizar o seu ressarcimento;
II - indisponibilidade, por prazo não superior a um ano, de bens em
quantidade suficiente para garantir o ressarcimento dos danos em
apuração;
III - sustação de ato impugnado ou de procedimento, até que se
decida sobre o mérito da questão suscitada.
Parágrafo único. Será solidariamente responsável a autoridade
superior competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de
atender à determinação prevista neste artigo.

De fato, não se pode entender como exaustivo o rol de medidas
cautelares previstas no artigo 252 do Regimento Interno, haja vista ser atribuído
aos Tribunais de Contas, na dicção do STF, verdadeiro poder geral de cautela, de
modo a preservar a efetividade de suas decisões corretivas e/ou punitivas.
Tal conclusão fora sacramentada pelo Pleno do STF, em processo
cuja ementa é a seguir transcrita:
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA DO TCU.
CAUTELARES. CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. 1- Os
participantes de licitação têm direito à fiel observância do
procedimento estabelecido na lei e podem impugná-lo administrativa
ou judicialmente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2Inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União
tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação,
determinar suspensão cautelar (artigos 4º e 113, § 1º e 2º da Lei nº
8.666/93), examinar editais de licitação publicados e, nos termos do
art. 276 do seu Regimento Interno, possui legitimidade para a
expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e
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garantir a efetividade de suas decisões). 3- A decisão encontra-se
fundamentada
nos
documentos
acostados
aos
autos
da
Representação e na legislação aplicável. 4- Violação ao contraditório
e falta de instrução não caracterizadas. Denegada a ordem.
(MS 24510, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado
em 19/11/2003, DJ 19-03-2004 PP-00018 EMENT VOL-02144-02 PP00491 RTJ VOL-00191-03 PP-00956)

No bojo do acórdão, os Ministros do STF concordaram quase à
unanimidade com a premissa lançada pelo Ministro Celso de Mello:
“o poder cautelar também compõe a esfera de atribuições
constitucionais
do
Tribunal
de
Contas,
pois
se
acha
instrumentalmente vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa
Alta Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe foram
diretamente outorgadas pelo próprio texto da Constituição da
República. Isso significa que a atribuição de poderes explícitos ao
Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei
Fundamental da República, supõe que se lhe reconheça, ainda que
por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a
adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real
efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se
neutralizem situações de lesividade, atual ou iminente, ao erário
público”

A atribuição de um poder geral de cautela tem como consequência
a admissão de medidas cautelares atípicas, isto é, qualquer medida outra que,
embora não prevista expressamente na lei, mas que seja apta para sanar a lesão
ao erário e resguardar a jurisdição da Corte de Contas pode ser deferida pelo
TCE.
Pois bem.
No caso em estudo, diante da evidência do direito aqui narrado e
da urgência em se evitar novas infrações ao microssistema de renúncia de
receitas, mostra-se imperioso o deferimento de medida cautelar que determine
que

qualquer

benefício

fiscal

autorizado

pela

Comissão

de

Política

de

Desenvolvimento Socioeconômico traga expressamente exposto, no bojo da
própria resolução concessiva, ou, em anexo cuja publicidade deve ser
amplamente garantida, a estimativa das renúncias de receitas na forma do art.
14 da LRF, bem como a comprovação do cumprimento das condições
alternativas inseridas nos incisos I e II do mencionado artigo legal.
Em adendo, o TCE deverá determinar à Comissão de Política de
Desenvolvimento Socioeconômico que inicie procedimento de averiguação sobre
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descumprimento pela Hydro – Alunorte acerca da condicionante ambiental do
incentivo fiscal recebido, com a consequente aplicação das medidas jurídicas
pertinentes, especialmente a disposta no §4º do art. 28 da Constituição Estadual
do Pará.
Ademais, a liminar deve determinar, com fulcro na Lei de Acesso a
Informação (Lei Federal 12.527/2011), a melhoria da transparência ativa no sítio
eletrônico da SEDEME, incrementando o controle social, para que disponibilize ao
público apanhado atualizado de todos os benefícios fiscais concedidos e vigentes
pela Comissão de Política de Desenvolvimento Socioeconômico, bem como das
avaliações de resultado já emitidas em cada ano base.
Importante, no mais, até mesmo para o andamento dos trabalhos
instrutórios, que se expeça liminarmente determinação à SEFA, com fulcro no
art. 8º da Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527, de 18/11/2011), que publique
e forneça ao TCE, no prazo de 120 dias, relação com as desonerações e regimes
especiais em vigor, não se restringindo aos gastos tributários, contemplando:
descrição sintética do mecanismo, legislação instituidora, tributo sobre o qual
incide a desoneração/regime especial, prazo de vigência, e se o mecanismo se
enquadra no conceito de gasto tributário, com o respectivo embasamento; e
atualize a publicação anualmente, a fim de assegurar a publicidade e a
transparência sobre essas informações, em atenção ao disposto no art. 37 da
Constituição Federal e no § 1º do art. 1º da Lei Complementar 101/2000.
Os pleitos cautelares devem ser coercitivos, com imposição de
multa por descumprimento. Outrossim, a referida medida cautelar manterá
eficácia até o julgamento final desta Representação, nos termos do previsto no
art. 252, III, do Regimento Interno.

III. DOS PEDIDOS.
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas do Estado do Pará
vem, com suporte na fundamentação jurídica ora expedida, requerer:
a) o recebimento e o processamento da presente Representação;
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b) o deferimento de medida cautelar inaudita altera pars

que

determine:
1. à Comissão de Política de Desenvolvimento Sócioeconomico e
à SEDEME, que qualquer benefício fiscal autorizado traga
expressamente
exonerante,

exposto,

ou,

em

no

bojo

da

anexo

cuja

publicidade

amplamente garantida,

a estimativa

própria
das

resolução
deve

renúncias

ser
de

receitas na forma do art. 14 da LRF (preferencialmente
abonadas

pela

SEFA),

bem

como

a

comprovação

do

cumprimento das condições alternativas inseridas nos incisos
I e II do mencionado artigo legal;
2. à Comissão de Política de Desenvolvimento Sócioeconomico e
à SEDEME que inicie procedimento de averiguação sobre
descumprimento, pela Hydro – Alunorte, da condicionante
ambiental do incentivo fiscal recebido, com a consequente
aplicação das medidas jurídicas pertinentes, especialmente a
disposta no §4º do art. 28 da Constituição Estadual do Pará,
oportunizando a ampla defesa à empresa e estabelecendo
prazo máximo razoável de conclusão em 180 dias;
3. à Comissão de Política de Desenvolvimento Sócioeconomico e
à SEDEME que com fulcro na Lei de Acesso a Informação (Lei
Federal

12.527/2011),

transparência

ativa

sejam
no

sítio

promovidas
eletrônico

melhorias
da

da

SEDEME,

incrementando o controle social, para que disponibilize ao
público apanhado atualizado de todos os benefícios fiscais
concedidos

e

vigentes

pela

Comissão

de

Política

de

Desenvolvimento Socioeconômico, bem como das avaliações
de resultado já emitidas em cada ano base, e, ainda, dos
pleitos ainda pendentes de análise, de modo a favorecer o
amplo

debate

oportunidade;
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4. à SEFA, com fulcro no art. 8º da Lei de Acesso à Informação
(Lei 12.527, de 18/11/2011), que publique e forneça ao TCE,
no prazo sugerido de 120 dias, relação com as desonerações e
regimes especiais em vigor, não se restringindo aos gastos
tributários, contemplando: descrição sintética do mecanismo,
legislação

instituidora,

tributo

sobre

o

qual

incide

a

desoneração/regime especial, prazo de vigência, e se o
mecanismo se enquadra no conceito de gasto tributário, com
o

respectivo

anualmente,

embasamento;
a

fim

de

e

atualize

assegurar

a

a

publicação

publicidade

e

a

transparência sobre essas informações, em atenção ao
disposto no art. 37 da Constituição Federal e no § 1º do art.
1º da Lei Complementar 101/2000. Nessa sentido, deve ficar
esclarecido que também devem ser levantados todos os atos
que culminaram em benefícios de autofruição, como aqueles
que reduziram a alíquota do ICMS para determinados
produtos, fugindo da alíquota base do imposto no Estado que
é de 17%;
c) a realização de inspeção nos moldes do art. 82 do Regimento
Interno, com o fito de apurar os fatos aqui narrados, com
especial

detença

na

identificação

de

qual

tem

sido

a

metodologia de cálculo utilizada para mensurar os gastos
tributários na LDO e na LOA; quais incentivos fiscais estão sendo
incluídos ou não nesse cálculo; se os benefícios fiscais
autorizados ou não pelo CONFAZ estão sendo contabilizados; se
está sendo obedecido o rito do art. 14 da LRF na ocasião da
concessão

de

benefícios

fiscais

(sejam

os

incentivos

condicionados ou incentivos de autofruição); verificando a
implementação das medidas compensatórias e a existência de
estimação do custo do gasto tributário, com análise acerca da
transparência do processo de concessão dos incentivos fiscais.
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Sugere-se a utilização das questões de auditoria manejados pelo
TCU em processo semelhante52;
d) ainda, a promoção de inspeção acerca dos procedimentos de
avaliação de resultados dos incentivos fiscais concedidos, que,
aparentemente,

são

meramente

formais

e

se

alimentam

basicamente de informações fornecidas pela própria empresa
beneficiada, sem a oitiva de entidades setoriais do próprio
governo ou das entidades da sociedade civil organizadas, o que
merece inspeção deste TCE acerca da existência de normativos
claros, de procedimentos eficazes, de auditorias promovidas in

loco e de aparato de pessoal e estrutural suficientes para o
desencargo desta importantíssima missão;
e) também inspeção por amostragem, junto à ALEPA, sobre os
procedimentos de edição de leis que criaram gasto tributário,
verificando se os órgãos de assessoramento legislativo que
atuam junto às comissões competentes, quando da análise de
propostas que concedem ou ampliam renúncias de receita
tributárias, verificaram com efetividade o cumprimento dos
requisitos exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal,
52
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ou seja, se as propostas contiveram estimativa de impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que devam iniciar sua
vigência e nos dois seguintes (com memória de cálculo);
demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias, ou alternativamente, indicação da adoção de
uma das medidas de compensação constantes do inciso II do
art. 14 da LRF. Sugere-se, para fins inspecionais, a análise das
leis desonerativas mais recentes, como, por exemplo, a Lei
8.288/2015, que isentou de ICMS da energia elétrica os templos
de qualquer culto, a Lei 7.7776/2013, do Cheque Moradia, e as
leis 7.488, 7.487 e 7.400, todas de 2010, que trazem regime
favorecido do ICMS.
f) Inspeção sobre os seguidos parcelamentos com redução do
montante devido a título de juros e multa promovidos pelo
Estado do Pará estão observando os requisitos do art. 14 da Lei
de Responsabilidade Fiscal, não apenas em razão da prévia de
estimativa de impacto no exercício que entrou em vigor e nos
dois

seguintes,

como

também

a

indicação

quanto

ao

cumprimento das condições constantes dos incisos I ou II do
referido artigo, sob pena de nulidade;
g) Inspeção acerca do cumprimento dos demais requisitos e
procedimentos insertos na LC 160/17 e Convênio ICMS 190/17,
de modo a verificar a convalidação ou não de incentivos fiscais
de ICMS outorgado sem prévia autorização do CONFAZ. Os atos
normativos que concederam renúncia fiscal e não foram
convalidados

pelo

CONFAZ

deverão

ser

imediatamente

declarados ilícitos, como imposição de medidas corretivas pelo
TCE;
h) a oitiva dos órgãos representados para que se manifestem sobre
o tema aqui tratado;
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i)

ao fim, a procedência definitiva da presente Representação,
confirmando os pleitos cautelares e expedindo as determinações
e recomendações a seguir sugeridas, sem embargo de outras
que se mostrarem pertinente ao longo da instrução processual:
1. determinar à SEFA e SEPLAN que definam uma metodologia
para a elaboração das estimativas de impacto orçamentáriofinanceiro das renúncias de receitas, obrigatória a utilização
de estimativas estáticas, com vistas ao cumprimento efetivo
do caput do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar n° 101, de 2000, tomando como base as
premissas

técnicas

inseridas

ao

longo

deste

petitório,

especialmente no tocante ao conceito de gasto tributário.
Deverão ser considerados como gasto tributário também as
reduções da alíquota padrão do ICMS ou outros tributos,
ainda que tais benefícios sejam tidos como de autofruição
pelos

contribuintes.

De

igual

maneira,

projetos

de

implantação de empreendimentos incentivados fiscalmente
também se conceituam como gasto tributário, devendo seguir
a forma do art. 14 da LRF, visto não ser plausível a concessão
de incentivos fiscais no escuro;
2. determinar à SEFA que na ocasião da instauração de
programas de parcelamento de débitos tributários com
desconto de juros e multa de mora, é obrigatório o influxo do
art. 14 da LRF, além de respaldo em lei específica;
3. determinar aos órgãos representados que adotem, também
quando da renovação de renúncias de receitas, estrita
observância ao inciso II do art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal – Lei Complementar n° 101, de 2000;
4. determinar aos órgãos representados que na ocasião da
concessão ou ampliação de renúncias de receitas, não sejam
utilizados, como medidas de compensação às renúncias, os
p. 71

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
QUINTA PROCURADORIA DE CONTAS
ajustes

na

programação

orçamentária

e

financeira

da

despesa pública nem o excesso de arrecadação, em estrita
observância ao inciso II do art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal – Lei Complementar n° 101, de 2000;
5. determinar à SEPOF e SEFA que incluam, no relatório
quadrimestral a que se refere o art. 9º. § 4º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal, c/c o art. 1º, § 1º, da mesma lei,
demonstração quanto ao cumprimento do art. 14 da referida
lei,

especificando

as

medidas

de

compensação

implementadas no quadrimestre analisado;
6. determinar ao Poder Executivo, especialmente à SEFA, que
na oportunidade da análise de proposições normativas que
contenham renúncias de receitas tributárias, observe o
instrumento adequado para esse fim, qual seja, lei específica
que trate exclusivamente da matéria ou do correspondente
tributo, em atenção ao mandamento disposto no § 6º do art.
150 da Constituição Federal, vedado o reconhecimento de
força normativa a meros decretos autônomos de alteração
tributária;
7. recomendar à SEFA e à ALEPA que quando da análise de
propostas de atos normativos instituidores de renúncias
tributárias, verifique se há prazo de vigência previsto, de
forma

a

garantir

revisões

periódicas

dos

benefícios

tributários, sugerindo-se como prazo máximo de vigência da
renúncia de receita correspondente a três anos (exercício em
que entrar em vigor e dois seguintes). Quaisquer previsões
temporais mais largas de vigência, aditamentos de prazo ou
majorações

de

escopo

da

renúncia

fiscal

devem

ser

submetidos, individualmente, à reavaliação e à renovação das
condições legais iniciais de validade que lhe autorizaram a
existência;
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8. Aqui vale reiterar para que não haja dúvidas: ao nosso sentir,
trienalmente deveriam ser exigidos teste de conformidade
com as metas fiscais e correspondente compensação do
quanto essas foram afetadas pelo gasto tributário.;
9. recomendar à ALEPA que oriente as comissões competentes,
quando da análise de propostas de atos normativos que
concedem ou ampliam renúncias de receita tributárias, sobre
a necessidade de se verificar o cumprimento dos requisitos
exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja,
se as propostas contêm: estimativa de impacto orçamentáriofinanceiro no exercício em que devam iniciar sua vigência e
nos dois seguintes; demonstração de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo

próprio

da

lei

de

diretrizes

orçamentárias,

ou

alternativamente, indicação da adoção de uma das medidas
de compensação constantes do inciso II do art. 14 da LRF;
10. determinar

ao

Poder

Executivo

e

à

ALEPA

que

na

circunstância de incentivo fiscal cujo objeto seja o ICMS, não
há qualquer incompatibilidade entre a necessidade de sua
prévia aprovação pelo CONFAZ e a obediência aos arts. 14 da
LRF, constituindo ambos requisitos de validade da renúncia
de receita;
11. recomendar à SEFA e SEPLAN criarem mecanismos de
acompanhamento e avaliação dos benefícios tributários sem
órgão

gestor

identificado

na

legislação

instituidora,

especialmente nos que são de autofruição, incluindo o
cronograma e a periodicidade das avaliações, com o fim de
verificar se tais benefícios alcançam os fins aos quais se
propõem e a pertinência de atribuir o papel de supervisão
desses gastos tributários a algum órgão do Poder Executivo;
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12. orientar as Secretarias setoriais responsáveis pela gestão de
ações governamentais financiadas por renúncias tributárias
quanto à elaboração de metodologia de avaliação da
eficiência, eficácia e efetividade dos programas ou projetos
que

utilizam

benefícios

recursos

tributários,

renunciados
incluindo

em

o

decorrência

cronograma

de

e

a

periodicidade das avaliações;
13. recomendar à SEPOF que, em atendimento ao princípio da
transparência, inclua os montantes relativos às renúncias
tributárias que estão associadas aos programas temáticos do
PPA;
14. recomendar aos órgãos representados que, tendo em vista o
princípio da responsabilidade fiscal, que demanda precaução
na tomada de atitudes com impacto na gestão fical, no caso
de dúvida se um incentivo fiscal se enquadre ou não no
conceito de gasto tributário do art. 14 da LRF, que se
presuma que sim;
15. recomendar aos órgãos representados que na circunstância
pelo interessado que não se trata de gasto tributário, tal fato
deve ser acompanhado de fundadas explicações técnicocontábeis, econômico-jurídicas e, também, memorial de
cálculo, que afastem a presunção relativa acima referenciada.
16. recomendar à SEFA que, , com base no inciso XXXIII do art. 5º
da Constituição Federal de 1988 e no art. 8º da Lei de Acesso
à Informação (Lei 12.527/2011), adote, como faz o Ministério
da Fazenda, Demonstrativo de Gastos Tributários minucioso, e
que

divulgue

em

seu

sítio

na

internet

os

cadernos

metodológicos que explicitam a forma de cálculo de cada
item,

também,

os

pressupostos

utilizados

para

enquadramento da desoneração como gasto tributário, com o
fim de conferir transparência à metodologia de cálculo das
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previsões

de

renúncias

tributárias

constantes

desse

demonstrativo, sempre tendo como pálio interpretativo o
sistema tributário de referência;
17. recomendar à Comissão de Política de Desenvolvimento
Sócioeconomico e à SEDEME; que na oportunidade de avaliar
os

benefícios

fiscais

autorizados

por

elas,

sejam

incrementadas as técnicas de avaliação de resultado, com a
busca de subsídios e informações perante as mais diferentes
entidades governamentais ou não, com inspeção in loco do
empreendimento

e

postura

proativa

na

verificação

de

observância dos direitos protegidos pelo §4º do art. 28 da
Constituição Estadual;
18. recomendar à SEFA e à SEPLAN, para que elaborem e
encaminhem ao TCE, no prazo de 120 dias, plano de ação
com

as

renúncias

medidas
de

necessárias

receita

sob

ao

registro contábil das

responsabilidade

dos

órgãos

gestores da administração pública estadual. Nessa toada, os
registros contábeis da renúncia de receita decorrentes da
concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de
natureza tributária deverão estar em conformidade com as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor
Público e as orientações e manuais da Secretaria do Tesouro
Nacional;
19. recomendar à SEPLAN e à ALEPA que nas próximas LDOs se
insiram dispositivos que prevejam: I – plano de revisão de
despesas e receitas que priorize a redução da renúncia de
receita no Estado, II – a imposição de limite temporal máximo
de 3 anos para as renúncias de receitas, prorrogáveis só no
caso de avaliação positiva de seus resultados, III – a
prorrogação de incentivos fiscais só é possível com redução
do valor anterior, sugerindo-se corte de pelo menos 30%;
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20. recomendar

à

SEFA

que

crie

ou

mantenha

grupo

especializado voltado para a governança dos benefícios
fiscais

do

Estado,

sugerindo

atuação

em

conjunto

e

transversal com outras secretarias de estado, especialmente
a SEPLAN;
j)

que nas contas ordinárias das unidades jurisdicionadas sejam
apresentados nos relatórios de gestão anuais informações
acerca das renúncias tributárias sob sua responsabilidade,
como, os valores renunciados e respectivas contrapartidas,
quantidade e valor por região de integração de contribuintes
pessoas

físicas

e

jurídicas

beneficiados,

os

programas

orçamentários financiados com os valores de contrapartida da
renúncia,

dados

de

prestação

de

contas

das

renúncias,

indicadores de gestão, dentre outras informações;
k) o encaminhamento de cópia do Acórdão que vier a ser proferido,
e do Relatório e Voto que o fundamentarem, bem como do
relatório da Unidade Técnica à AGE e à ALEPA, com o fim de
fornecer insumos para os trabalhos de fiscalização desses
órgãos;
l)

que verificadas ilegalidades, a aplicação das multas previstas na
LTOCE, garantido-se sempre o contraditório e a ampla defesa aos
responsáveis apontados;

m) a inserção no Plano Anual de Fiscalização de auditorias53
programadas, tanto de conformidade quanto operacionais,
acerca das renúncia de receitas no Estado do Pará, conforme
orienta a Resolução ATRICON nº 6/2016.

53

Art. 80 do RITCE. Auditoria é o instrumento de fiscalização utilizado para: I - examinar a
legalidade, a economicidade, a legitimidade, a eficiência, a eficácia e a efetividade dos atos de
gestão dos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro,
orçamentário, operacional e patrimonial; II - avaliar o desempenho dos jurisdicionados, assim
como de sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos aspectos de
economicidade, eficiência e eficácia dos atos praticados;
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n) o acompanhamento dos órgãos representados no tocante a
gestão deles sobre a renúncia de receitas do Estado, com
posterior

monitoramento

determinações

de

porventura

todas

as

recomendações

encetados

na

e

presente

representação e nos outros processos fiscalizatórios.
o) a oitiva do Parquet de Contas em todas as fases do processo;
p) tudo o mais que for da atribuição do controle externo e decorrer
dos achados de auditoria ao longo do processo.
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Belém, 23 de julho de 2018.

PATRICK BEZERRA MESQUITA
PROCURADOR DE CONTAS
DOCUMENTOS JUNTADOS:
ANEXO.1 .Mídia digital do processo de concessão de incentivo fiscal da Hydro.
ANEXO.2 .Mídia digital dos autos de infração lavrados em face da Hydro pela
SEMAS.
ANEXO.3 .Mídia digital contendo fotos e perícias compartilhados pelo MPE que
evidenciam o dano ambiental promovido pela Hydro.
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