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APRESENTAÇÃO 

Observa-se, com certa frequência, interpretações equivocadas a respeito da 
concessão de incentivos fiscais no Estado do Rio Grande do Sul e seus efeitos 
sobre a arrecadação tributária. Tais avaliações apontam na direção de que a 
grave situação financeira se deve, em boa parte, aos incentivos fiscais 
concedidos às empresas instaladas no território gaúcho.  

De acordo com essas interpretações, por vezes veiculadas na mídia, os 
incentivos concedidos teriam provocado um “prejuízo” financeiro aos cofres 
estaduais, por meio da renúncia de receitas, que chegaria na ordem de R$ 9 
bilhões anuais. A Receita Estadual divulgou recentemente o valor de R$ 85 
bilhões relativo ao ICMS não recolhido no período compreendido entre 2003 e 
2018. 

Essa tese não está plenamente correta. Na verdade, conforme demonstrado no 
texto a seguir, sem a concessão dos incentivos, praticada pelos governos 
estaduais a partir dos anos 90, muito provavelmente a quase totalidade desses 
empreendimentos não teria escolhido ou se mantido em nosso Estado e a 
arrecadação do ICMS gerada pelas empresas não chegaria, ou não se manteria 
aqui. 

Fato é que, caso o governo do Estado não concedesse os incentivos, muitas 
dessas empresas não estariam mais em território gaúcho e os efeitos tributários 
apontados como negativos seriam iguais a zero. Em contrapartida, não haveriam 
benefícios de ordem social, anímico, tecnológico, e milhares de empregos não 
teriam sidos criados ou mantidos.  

Portanto, ao contrário do que se acredita, os incentivos concedidos para atração, 
manutenção ou ampliação de empreendimentos não provocaram “a priori” a 
saída de recursos. Mesmo que tenhamos, eventualmente, uma redução da carga 
tributária setorial, o que se observa, na prática, é que os incentivos fiscais tem 
atuado como um importante instrumento de política pública voltado à manutenção 
e expansão do nível de investimento no RS e, por conseguinte, da arrecadação 
do Estado. 

O presente documento, elaborado por técnicos de diferentes áreas do Legislativo, 
executivo e da sociedade civil não tem a pretensão de esgotar as discussões 
acerca do assunto. Buscamos, em conjunto, caminhos para contribuir no 
aperfeiçoamento deste importante mecanismo, estabelecendo uma melhor 
transparência do processo de concessão e utilização de incentivos fiscais, bem 
como ferramentas para avaliar seus impactos na política econômica e social do 
Estado.  
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Também serve para esclarecer os eventuais equívocos que vêm sendo 
cometidos, em relação à utilização e à análise do impacto advindo desse 
importante instrumento de desenvolvimento econômico. Logo, essa política 
pública, se bem estruturada, pode vir a se tornar um dos pilares para que a 
sociedade gaúcha atinja um novo patamar de produtividade. 

Trata-se, portanto, de um ferramental disponível ao nosso Estado, e que deve 
ser aperfeiçoado, seja na estratégia de "defesa fiscal" em meio à guerra pela 
atração de empreendimentos, assegurando competitividade às empresas 
gaúchas no país, seja como indutor de investimentos que permitam ao Rio 
Grande do Sul a retomada do desenvolvimento econômico. 
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I – RESGATE DO TRABALHO DA SUBCOMISSÃO 

 

1. A subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, da transparência das informações 
e da geração de empregos foi protocolada por meio do requerimento diverso nº 
08/2019 e aprovada no âmbito da Comissão de Economia, Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (CEDST) em reunião ordinária do dia 27/02/2019. 

 

2. Em reunião ordinária da CEDS no dia 13/03/2019 consolidou-se os deputados 
integrantes da subcomissão e foi aprovado o cronograma de trabalho da 
subcomissão, incluindo visitas e reuniões oficiais do relator da subcomissão e do 
presidente da CEDS à Secretaria da Fazenda / Receita Estadual RS; Secretaria do 
Desenvolvimento Econômico e do Turismo; Tribunal de Contas do Estado do Rio 
Grande do Sul junto com Ministério Público de Contas e, por fim, à Federação das 
Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Nessas 04 visitas foram protocolados 
ofícios da Subcomissão solicitando informações e dados a respeito do tema.  

Também constou no cronograma aprovado visitas técnicas aos Sistemas Estaduais 
de Desenvolvimento e Tributário dos Estados de Santa Catarina e do Paraná. 

Por fim, o cronograma da Subcomissão previu a realização de Audiência Pública, 
tendo como convidados principais as instituições e os órgãos visitados, bem como os 
setores produtivos do RS e o poder público de modo geral. 
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3. No dia 02 de abril visitou-se o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul; dia 03 de abril a Secretaria Estadual da Fazenda. 

 

4. No dia 11 de abril a Subcomissão esteve reunida com a direção da Fiergs e, em 
16 de maio, reuniu-se com a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico e 
do Turismo. 

5. Em 26 e 27 de junho foi realizada visita 
técnica ao Estado de Santa Catarina. A agenda 
contemplou reuniões com as Secretarias de 
Estado de Desenvolvimento Econômico e da 
Fazenda, a Assembleia Legislativa Catarinense, 
o Observatório Econômico da Federação das 
Indústrias de Santa Catarina (FIESC), a 
Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE) 
e a Santa Catarina Participações e Parcerias 
(SC Par). Participaram da agenda em questão os deputados Tiago Simon (Presidente 
da CEDST), Dalciso Oliveira (Membro da CEDST e Relator da Subcomissão de 
Incentivos Fiscais), Fabio Ostermann (Membro da CEDST) e Eric Lins (Membro da 
CEDST), os Advogados Anderson Cardoso (Vice-Presidente da FEDERASUL) e Juan 
Savedra (assessor parlamentar), os Economistas Nelson Naibert (FGV) e Paola Braga 
(assessora técnica da CEDST) e o Engenheiro Agrônomo Antônio Elisandro de 
Oliveira (assessor técnico). 
 
6. Em 10 de julho aconteceu, no âmbito da Comissão de Economia, Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo da Assembleia Legislativa, audiência pública para debater 
incentivos fiscais, transparência das informações e geração de empregos no RS. O 
encontro, aberto pelo presidente do colegiado, deputado Tiago Simon, foi coordenado 
pelo proponente da audiência e relator da Subcomissão dos Incentivos Fiscais, 
deputado Dalciso Oliveira. A atividade ocorreu na sala João Neves da Fontoura 
(Plenarinho) do Palácio Farroupilha. A audiência iniciou com a exposição, pelo 
deputado Dalciso Oliveira, do resumo das atividades realizadas pela Subcomissão até 
o momento e de um conjunto de perguntas orientadoras para o debate. 
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A audiência contou com a 
presença, além de 
representantes da 
Secretaria Estadual da 
Fazenda, da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo, do 
Tribunal de Contas do 
Estado, do Ministério 
Público de Contas, da 
FIERGS, da Federasul e 
da Fundação Getúlio 

Vargas. Também prestigiaram a atividade dirigentes da Sulpetro, MPC, ABRASEL, 
CRC, AGAS, IET, ACPOA, FCDL e Sindilojas, além dos deputados Fábio Branco, 
Fernando Marroni, Carlos Búrigo e Edson Brum. 
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II – O CONTEXTO DOS INCENTIVOS FISCAIS 

1. ENTENDENDO A ORIGEM DA GUERRA FISCAL 

A Lei Complementar 160/ 2017 e o Convênio CONFAZ 190/2017 

 

 

2.CLASSIFICANDO OS INCENTIVOS 

Os incentivos fiscais podem ser divididos de acordo com seus objetivos, natureza e 
enquadramento. Compreender suas diferenças e efeitos é crucial para o lúcido 
entendimento da sua aplicação. 

 

2.1. Em relação aos objetivos 

 

2.1.1.Incentivos voltados para atração de novos empreendimentos 

Focado na busca de novas empresas que, obviamente, antes da instalação não 
geravam qualquer arrecadação naquela unidade da Federação. Nesse caso, não 
há nenhuma perda de receita, já que não é possível subtrair qualquer valor de 
montantes antes inexistentes. 

 

Tais empreendimentos frequentemente são estruturantes, com capacidade de 
geração de empregos de qualidade, com efeito irradiador na economia. 

 

2.1.2.Incentivos voltados ao incremento da competitividade e defesa do 
ambiente econômico interno 

Destinados a atender atividades pré-existentes no Estado, têm como objetivo prover 
a competitividade a alguns setores, sobretudo nos quais a unidade da Federação 
dispõe de um mercado atraente, mas que não é atendido à altura do seu potencial. 
As empresas, nesse caso, necessitam de incentivos para competir em condições 
igualitárias com concorrentes de outros estados. 

Alguns exemplos de setores incentivados: calçadista, confecções, metal mecânico 
e outros. 
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2.1.3.Incentivos voltados para regularização da atividade econômica 

Há setores nos quais o controle da tributação de produtos por parte do Estado é 
particularmente complexo, por conta do número elevado de empresas ou da 
elevada portabilidade dos itens. Assim, a concessão de incentivos é importante para 
que as empresas decidam pelas vantagens da regularização, tendo como 
consequência a ampliação da receita e dos empregos formais. 

 

2.1.4.Incentivos voltados para redução das desigualdades regionais 

Criados para promover dinamismo econômico em municípios estagnados ou 
decadentes, com dificuldade na atração de negócios e geração de empregos. 

 

Destaca-se, neste caso, os instrumentos definidos no programa 
Fundopem/Integrar. 

Praticamente todos os segmentos industriais estão contemplados nesse tipo de 
incentivo. 

 

2.1.5. Incentivos voltados para a promoção de políticas estratégicas via 
dedução fiscal 

Por meio da Lei nº 13.924, de 17/01/2012, o Estado Gaúcho criou o Sistema 
Estadual de Apoio e Incentivo a Políticas Estratégicas do RS - SISAIPE/RS, 
constituído pelos seguintes programas: 

I - Programa de Incentivo ao Esporte do Estado do Rio Grande do Sul - PRÓ-
ESPORTE/RS; 

II - Programa de Apoio à Inclusão e Promoção Social - PAIPS/RS; e 

III - Sistema Estadual Unificado de Apoio e Fomento às Atividades Culturais - PRÓ-
CULTURA/RS. 

 

2.2. Em relação a natureza 

Neste caso, os incentivos podem ser tributários ou financeiros. 
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2.2.1. Tributários 

São aqueles que reduzem a carga tributária, em sua maioria, de empresas novas 
ou em expansão, não implicando necessariamente a redução da arrecadação da 
cadeia produtiva e nem mesmo a redução de arrecadação da própria empresa 
incentivada. 

 

2.2.2. Financeiros: 

São aqueles que representam financiamento, sendo utilizados para apoiar a 
implantação, manutenção e expansão de empreendimentos, em sua maioria de 
grande porte, não causando impacto negativo sobre o Estado. Os recursos têm sua 
origem na geração de receita, no caixa do Estado, acrescidos pela implantação dos 
novos empreendimentos apoiados, ou pela ampliação de empreendimentos 
existentes (geração de fluxo incremental). 

A maior parte das unidades da Federação dispõe de incentivos financeiros, sendo 
que no Rio Grande do Sul utilizamos o Fundopem. 

 

2.3. Em relação ao enquadramento 

O enquadramento dos incentivos pode ser automático ou sujeito a avaliação prévia, 
deferindo ou indeferindo o pleito. 

 

2.3.1. Automáticos 

A grande pulverização das empresas requer um enquadramento declaratório, 
automático e pós-avaliado. Exemplo: os créditos presumidos setoriais. 

Obs.:  Alguns casos requerem comunicação prévia de utilização do incentivo e sua 
avaliação ocorre a posteriori. 

 

2.3.2. Avaliação Prévia 

São aqueles que demandam análise do pleito e manifestação (deferimento ou 
indeferimento) de instância colegiada, sendo as principais delas no Rio Grande do 
Sul o Conselho Diretor e o Grupo de Análise Técnica (GATE), ambos no âmbito do 
Fundopem e do Integrar/RS. 
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3. EXPLICANDO OS INCENTIVOS EM ÂMBITO NACIONAL - CONFAZ 

O Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz é o órgão que define os 
incentivos fiscais a serem utilizados em escala nacional, sendo aprovados por 
unanimidade pelos secretários estaduais de Fazenda e o Governo Federal. 

A definição dos incentivos leva em consideração, por exemplo, sua capacidade de 
reduzir o custo final dos produtos, beneficiando o conjunto da população. 

Segundo as informações obtidas da Receita Estadual, no Estado do Rio Grande 
do Sul, mais de 70% de todos os incentivos fiscais em vigor foram definidos no 
âmbito do Confaz, ou seja, não representam uma decisão unilateral do governo 
local. 

Grosso modo, podemos afirmar que o valor real dos incentivos concedidos 
unilateralmente pelo Estado do RS equivale ao valor de créditos presumidos de 
ICMS. 

No gráfico abaixo, os créditos presumidos representaram apenas R$ 2,96 bilhões 
de um total de R$ 9,69 bi concedidos em 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Receita Estadual – SEFAZ/RS 

Os demais (30%) compõem a legislação de âmbito estadual que procura dar 
tratamento adequado às questões que dizem respeito à tributação incidente sobre 
cadeias de produtos, as quais tenham seu foco no mercado interno. Tal mercado é 
representado pelo fato de que o Estado do Rio Grande do Sul possui uma 
população de 11,3 milhões de habitantes, exibindo o 4º (quarto) maior PIB 
(Produto Interno Bruto) do país, comparável a uma economia mediana da Europa 
ou com o PIB das 50 maiores nações mundo afora. 

Além disso, tais normativos se destinam a defender o ambiente econômico interno, 
de decisões tomadas por outras unidades da Federação, fruto da já descrita “guerra 
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fiscal”. Essa disputa que, em sua origem, como já registrado nesse relatório, 
descumpriram os entendimentos havidos pelos estados no âmbito daquele 
Conselho. 

 

 

4. ENTENDENDO OS INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS 

 

4.1. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. 

O ICMS é um imposto gerado toda vez que existe a circulação de mercadorias, 
incluindo as importadas. A incidência ocorre durante todas as etapas de produção, 
podendo variar nos diferentes estados brasileiros. Toda vez que uma mercadoria é 
vendida, o fato gerador do ICMS é concretizado, gerando obrigação para quem 
vende e direito para quem compra desde que seja outra empresa e não o 
consumidor final. 

Dentro da contabilidade, esse sistema funciona pelo raciocínio de débito e crédito 
e permite que seja feita a compensação do imposto, já que os valores, ora 
contabilizados como a recuperar, serão abatidos dos valores a recolher, gerando o 
montante líquido a pagar. 

 

4.2. Instrumentos de Incentivos Fiscais (mais tradicionais) 

 

4.2.1 Crédito presumido  

Consiste na constituição fictícia de um crédito baseado em um determinado 
percentual (alíquota) sobre o valor do ICMS apurado na saída ou entrada da 
operação promovida (débito e credito de ICMS), geralmente um percentual sobre 
este valor. O montante encontrado nesta operação configura o crédito a ser levado 
a efeito e oposto e deduzido do débito oriundo da incidência da alíquota aplicável 
na saída.  

 

4.2.2 Redução de base de cálculo e de alíquota  

Manifestam-se sobre a maneira de calcular o conteúdo pecuniário do dever 
tributário, determinando uma forma de pagamento que implica em uma redução do 
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quantum do tributo, quer em relação a generalidade dos contribuintes, quer em 
relação a situação anterior do mesmo contribuinte. 

 

4.2.3 Isenção 

É a exclusão, por lei, de parcela da hipótese de incidência, sendo objeto da isenção 
a parcela que a lei retira dos fatos que realizam a hipótese de incidência da regra 
de tributação.  

 

4.2.4 Diferimento  

É o adiantamento do pagamento do imposto, sendo que esse pagamento será por 
outro contribuinte. 

 

4.3.Valores de Incentivos Tributários no Estado 

O montante de créditos presumidos de ICMS concedidos pelo RS no período de 
2013 a 2017 foi o seguinte: 

 

Ano 
Valor 

(R$ bilhões) 
Percentual do 

ICMS total 
2013 3,5 11,2% 
2014 3,6 11,6% 
2015 2,7 9,2% 
2016 2,6 8,4% 
2017 2,6 8,2% 

Fonte: Receita Estadual do RS, via resposta da FIERGS 

 

No ano de 2017, enquanto o RS concedeu R$ 2,6 bilhões nesta modalidade (8,2% do 
ICMS total), a Lei de Diretrizes Orçamentárias em Santa Catarina consolidou o valor 
de R$ 3,9 bilhões, correspondendo a 20,3% do ICMS total daquele Estado. 
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5. ENTENDENDO OS INCENTIVOS FINANCEIROS 

Os incentivos de natureza financeira são concedidos no RS por meio do 
FUNDOPEM (Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande Do Sul), uma 
modalidade de incentivo via financiamento, que está associado ao INTEGRAR/RS 
(Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Sul), 
uma modalidade de incentivo via desconto, ambos regidos pela Lei Nº 11.916, de 
02 de junho de 2003, atualizada até a Lei n.º 15.010, de 13 de julho de 2017. 

Trata-se de operação de financiamento em que o valor é recolhido ao Estado com 
condições estabelecidas de taxa de juros e prazos de carência e amortização. Pelo 
mecanismo do FUNDOPEM não há desembolso de recursos pelo Estado. O 
financiamento é autoalimentado pela própria receita gerada.  

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Rio Grande do 
Sul (SEDETUR/RS), de 2016 a 2018 foram realizadas 69 operações, totalizando R$ 
130.915.664,62 em valores aprovados e previsão de gerar 2.169 empregos. 

O Decreto Nº 42.360, de 24 de julho de 2003, que regulamenta a Lei Nº 11.916, ao 
abordar a simultaneidade de incentivos, estabelece que as empresas incentivadas 
pelo FUNDOPEM/RS poderão requerer enquadramento em quaisquer outros 
incentivos fiscais e financeiros instituídos pelo Estado do Rio Grande do Sul, desde 
que sua fruição não seja cumulativa, com exceção dos seguintes casos: 

I - incentivos destinados à cultura e ao apoio à inclusão e promoção social, previstos 
em legislação própria; 

II - empresa incentivada pelo FUNDOPEM/RS cujo projeto já tenha superado 60% 
(sessenta por cento) dos investimentos aprovados e do prazo de fruição concedido. 

Também possibilita a empresa encaminhar mais de uma solicitação de financiamento 
do FUNDOPEM/RS, adotando-se, nesses casos, como base mínima para apuração 
do ICMS incremental de cada nova solicitação, o valor do ICMS mensal previsto no 
projeto antecedente, se superior à média aritmética do ICMS efetivamente devido nos 
últimos 12 (doze) meses. 
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5.1 . Valores de Incentivos Financeiros (Fundopem) estratificado por setor 
(2016 a 2018) 

SETOR 
Nº de 

Concessões 

Investimentos 
Previstos 

(em UIF/RS) 

Previsão de 
Novos 

Empregos 
Bebidas 4              815.911,59  23 
Bens de Capital (agricultura e 
pecuária) 1           1.723.085,15  110 
Biocombustíveis, Grãos e Cereais 4           2.982.518,49  133 
Calçados e Artefatos 3              321.563,13  120 
Carnes 2           3.004.094,11  420 
Eletroeletrônica e Automação 1              206.100,58  8 
Implementos Rodoviários 3         52.739.835,60  139 
Leite e Derivados 13         16.525.524,67  417 
Madeira, Celulose e Móveis 5           3.215.448,83  107 
Metal-mecânico 7           2.952.103,22  30 
Outros Setores 7         15.299.784,76  269 
Petroquímica, plásticos e borracha 8         29.043.022,65  106 
Produtos Alimentícios 5             665.202,45  216 
Saúde Avançada e Medicamentos 2              543.035,41  21 
Vitivinicultura 4              878.433,98  50 

Total Geral 69 30.915.664,62 2.169 
Fonte: SEDETUR/RS 

 

5.2. Resultados dos incentivos financeiros 

 

No histórico dos financiamentos concedidos por meio do FUDOPEM entre 2016 e 
2018, foram contempladas 69 empresas (69 contratos firmados), em projetos de 
implantação ou expansão, estruturantes e de grande porte, gerando cerca de R$ 
130 milhões em investimentos. 

Dos contratos firmados no período (2016 a 2018), 40 financiamentos aguardam 
comprovação, 11 estão em fase de elaboração ou assinatura do Termo de Ajuste e 
18 estão sendo implementados, conforme tabela a seguir. 
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SITUAÇÃO 
QTD. DE 

PROJETOS 
Percentual 

 
Aguarda Comprovação 6 8,70%  
Análise de Comprovação 34 49,28%  
Assinatura de Termo de 
Ajuste 6 8,70% 

42,03% Elaboração de Termo de 
Ajuste 5 7,25% 
Benefício implementado 18 26,09% 

Total Geral 69    
Fonte: SEDETUR/RS 

 

Tendo como base o último mês com dados de cada empresa beneficiária (junho ou 
julho/2019), o total de empregos gerados nos projetos com concessão entre 2016 
a 2018 foi de 7.097 novos posto de trabalho. Número esse 3,27 vezes superior ao 
previsto para os mesmos projetos. 

Desta forma, as empresas financiadas geraram empregos diretos, a maioria em 
postos de trabalho qualificados, treinados em cursos de capacitação, e, ainda, com 
grande efeito multiplicador. 

 

5.3. Lei de Inovação 

A Lei 13.196/09, denominada Lei da Inovação Tecnológica, estabelece medidas de 
incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, bem como define 
mecanismos de gestão aplicáveis às instituições científicas e tecnológicas. Um dos 
pontos de maior destaque na lei é a possibilidade de articulação entre órgãos e 
entidades da administração pública estadual e o setor produtivo, representado por 
empresas e centros de pesquisa. O Estado, por meio de órgãos de sua administração 
direta e indireta, poderá incentivar a participação de empresas no processo de 
inovação tecnológica. 

Entre outras medidas, prevê: 

 Tratamento diferenciado e simplificado para os fornecedores do Estado 
enquadrados como microempresas e empresas de pequeno porte, quando 
envolvam inovação 

 Apoio à implantação e à consolidação de parques científicos e tecnológicos e de 
incubadoras de base tecnológica, objetivando a expansão de investimentos em 
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pesquisa científica e tecnológica, o desenvolvimento tecnológico e a incorporação 
de novas tecnologias como instrumentos viabilizadores da ampliação de 
competitividade da economia gaúcha 

 Apoio à implantação e à consolidação de Arranjos Produtivos Locais (APLs), 
objetivando a expansão de investimentos em pesquisa científica e tecnológica, o 
desenvolvimento tecnológico e a incorporação de novas tecnologias, novos 
processos, produtos ou serviços, como instrumentos viabilizadores da ampliação 
de competitividade da economia gaúcha 

 Autorização para a instituição de política de incentivos financeiros e fiscais, fundos 
ou linhas especiais de créditos com vista à consecução dos objetivos da lei, tendo 
como beneficiários universidades e outras entidades e/ou empresas para tanto 
expressamente autorizadas, desde que com unidade produtora e/ou centro de 
pesquisa instalado no Rio Grande do Sul, bem como pesquisadores e cientistas 
domiciliados no Estado, bem como do setor industrial em que a empresa está 
inserida. 

 

 

6. A TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES 

 

Muito se tem falado sobre a falta de transparência e de acompanhamento dos 
incentivos, tanto que o termo “caixa preta” se popularizou no debate do assunto. No 
entanto, no momento em que a guerra fiscal se estabeleceu no Brasil, a praxe 
vigente na maioria dos estados era não dar divulgação clara e ampla de suas 
estratégias de incentivos. No processo de trabalho dessa subcomissão, 
percebemos que o Estado do Rio Grande do Sul tem buscado formas de modificar 
essa cultura, aprimorando os mecanismos de governança e transparência. 

Os instrumentos de gestão na concessão e acompanhamento dos incentivos fiscais 
no Estado do Rio Grande do Sul têm como ponto de partida o estabelecimento de 
regras de divulgação mais transparentes, a quem compete, além de sugerir 
conteúdo para leis e decretos e outros instrumentos legais, avaliar tecnicamente a 
viabilidade de enquadramento das empresas pleiteantes. 

O site http://receitadados.fazenda.rs.gov.br/ trouxe luzes importantes no que diz 
respeito a dados abertos sobre a arrecadação do Fisco Gaúcho, relatório de ações 
e indicadores de desempenho, bem como a respeito do que a Receita Estadual 
chama de desonerações fiscais.  
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O Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), no ofício 367/2019 enviado a CEDST – 
AL/RS, reconhece que as tratativas com a Secretaria Estadual da Fazenda 
(SEFAZ/RS) no ano de 2019 tem proporcionado avanços consideráveis, 
destacando a união de esforços para disponibilização de dados referentes as 
desonerações praticadas no RS, porém destaca como relevante a construção de 
norma legal que determine a obrigatoriedade dos contribuintes contemplados firmar 
documento autorizando a SEFAZ informar aos órgãos de controle as informações 
sobre incentivos fiscais fruídos em determinados períodos, bem como relatórios que 
apontem a concretização, ou não, das contrapartidas acordadas nos respectivos 
Termos de Ajustes. 

 

 

7. MECANISMOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 Mecanismos atuais no RS 

O Decreto Nº 42.360/2003, que regulamenta o Fundopem e o Integrar/RS, 
apresenta mecanismos que comprovam a realização do projeto e dos investimentos 
mediante apresentação, à SEDETUR, da relação de máquinas, equipamentos, 
obras civis, instalações e serviços realizados, previstos na relação anexa à carta-
consulta, com os valores nominais de custo efetivo, relação das notas fiscais 
relativas e declaração da empresa atestando a realização dos investimentos. 
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No caso de utilização de mão-de-obra contratada diretamente para implantação do 
projeto, deverão ser apresentados todos os documentos hábeis (Guia de 
Recolhimento da Previdência Social - GRPS e do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço), que demonstrem tratar-se de pessoal contratado pela empresa 
incentivada. 

O Decreto também trata da fiscalização dos projetos, deixando a cargo do Gestor 
do Fundopem/RS o controle do efetivo cumprimento das metas dos projetos 
incentivados, o qual deverá proceder a verificação in loco da realização dos 
respectivos investimentos comprovados financeiramente, na forma e periodicidade 
estabelecidas em Resolução Normativa do Conselho Diretor. A empresa 
beneficiária do FUNDOPEM/RS deverá autorizar a entrada nos seus 
estabelecimentos, a qualquer tempo, das pessoas credenciadas pelo Conselho 
Diretor para a fiscalização do empreendimento.  

Por fim, o regulamento também prevê que constatadas irregularidades relacionadas 
aos compromissos assumidos no Termo de Ajuste, no Protocolo de Concessão do 
Incentivo, o Conselho Diretor poderá determinar a suspensão da fruição do 
incentivo. 

 

 

8. A GERAÇÃO DE EMPREGOS 

 

Nas contribuições recebidas, apenas o Fundopem apresentou dados em relação a 
geração de empregos. Neste caso, no período de 2016 a 2018, foram realizadas 69 
operações de contratação, com valor aprovado de aproximadamente R$ 131 
milhões e previsão de geração de 2.169 empregos. O total de empregos gerados 
pelos projetos com concessão nesse período foi de 7.097 novos posto de trabalho, 
número 3,27 vezes superior ao previsto inicialmente. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo afirma que, conforme a 
legislação que institui e regula o Fundopem, para as empresas terem direito ao 
incentivo, devem cumprir dois compromissos essenciais: geração de empregos e 
investimentos, contrapartidas que, conforme a SEDETUR, são fiscalizadas 
rigidamente.  

Por outro lado, a FIERGS, ao propor adequação nos incentivos concedidos no 
âmbito do FUNDOPEM para o período de crise, afirma que algumas empresas 
realizaram os investimentos, mas – seja por uma questão de reestruturação interna, 
ou por falta de demanda (problemas econômicos) –, não foi possível sustentar as 
metas de emprego estabelecidas pelo programa. Desse modo, existem empresas 
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que têm o incentivo contratado, mas não conseguiram fruí-lo, tendo em vista a 
grande recessão. Em outras palavras, a empresa fez o investimento, mas não 
conseguiu cumprir todas as exigências. 

Neste contexto, percebe-se uma contradição entre as informações. Enquanto a 
SEDETUR informa uma condição recente de atingimento desta contrapartida em um 
nível 3 (três) vezes superior no período recente de 2016 a 2018, a FIERGS informa 
que algumas empresas não estariam conseguindo cumprir com a meta empregatícia. 
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III – PERSPECTIVAS E SUGESTÕES DE MELHORIAS 

 

1. Remissão dos créditos tributários em desacordo com a Constituição 
Federal 

O primeiro passo a ser dado, após a consolidação do presente relatório será a 
aprovação do Projeto de Lei (PL) nº 328 /2019, que dispõe sobre a remissão e a 
anistia dos créditos tributários, decorrentes de incentivos fiscais instituídos, por 
legislação estadual, em desacordo com a Constituição Federal, com fundamento no 
disposto na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017, e no 
Convênio ICMS 190/17, e autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa 
Estadual de Transparência Fiscal. O referido PL foi protocolado em 11/07/2019.  

O prazo final deste processo, previsto originalmente na Lei Complementar 160, era 
31 de julho de 2019.  

Porém, o Convênio Confaz ICMS n° 136/2019, de 13 de agosto corrente prorrogou 
para até 31 de outubro de 2019 a data limite de reinstituição e revogação dos 
benefícios fiscais, devendo o pedido da unidade federada requerente se fazer 
acompanhar da identificação dos atos normativos objeto da solicitação, na forma do 
Anexo I deste convênio. 

Caso não haja a remissão e reinstituição, a Unidade Federada deveria revogar os 
atos normativos e concessivos no mesmo prazo (§ 2º da Cláusula nona, Convênio 
ICMS 190/17). 

Um dos primeiros propósitos que estabelecemos para o trabalho dessa 
subcomissão foi desmistificar alguns aspectos relativos ao tema dos incentivos 
fiscais e validar a aprovação necessária deste processo de remissão e anistia. 

 

 

2. Ampliação da transparência: retirada do sigilo fiscal do ICMS para 
empresas incentivadas com implantação de sistema online para 
monitoramento e prestação de contas 

No que diz respeito à transparência das informações e com base em proposição do 
Governo Federal que tramita no Congresso Nacional (PLP 280/2016), buscamos 
avançar na proposição de uma legislação que estabeleça a retirada do sigilo fiscal 
do ICMS para empresas incentivadas (ANEXO IV), com a perspectiva de relacionar 
o incentivo por CNPJ e inscrição estadual, por meio de um portal de prestação de 
contas e avaliação, de livre acesso a todas Secretarias do Estado, Tribunal de 
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Contas do Estado do RS (TCE/RS), Comissão de Finanças, Planejamento, 
Fiscalização e Controle e Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e 
Turismo (CEDST) da Assembleia Legislativa, por exemplo. Essa proposta está em 
sintonia com o TCE/RS e pode ser encaminhada de forma conjunta por esta 
CEDST.  

Dessa forma, sugere-se a criação de um sistema online de monitoramento e 
prestação de contas para os empreendimentos contemplados com incentivos 
fiscais, mediante acompanhamento permanente destes órgãos de fiscalização e 
controle. Como exemplo, já temos o portal do estado do Rio de Janeiro, conforme 
segue: 

 

Disponível em: 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/d
eclaracaoBeneficio/inicioDeclaracaoBeneficio.jspx;jsessionid=iZviy9ZWE5qf
Wtu2RfCEZBKtiLHOBfIRRI-
o3JGxCvOOfZzPIbFJ!1422286745:7qVPU7MODNzJbOl2fBotEkSGmV2DjCke?
_adf.ctrl-
state=9ok4b8j75_1&_afrLoop=572946230073413&_afrWindowMode=0&_afrWi
ndowId=null 

Acesso em: 
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A execução do processo de medição/avaliação de resultados apurados deve ser 
contínua e concomitante ao prazo de fruição definido (tempo de validade/término 
do incentivo), podendo o mesmo ser reinstituído (ou não) conforme o resultado da 
avaliação realizada. 

 

 

3. Criação de um programa estadual de desenvolvimento econômico 
unificado, abrangendo todas as formas de incentivo fiscal, focadas na 
desoneração da produção e nas cadeias estratégicas 

A partir do trabalho realizado nesse processo e diante de todo o aprendizado obtido, 
reafirma-se a convicção prévia de que é preciso fundamentar a concessão de 
incentivos fiscais na desoneração da produção, focando em nossas cadeias 
estratégicas vocacionadas e consolidadas. O Rio Grande do Sul possui grande 
característica empreendedora, com desenvolvimento autóctone de muitas cadeias 
produtivas importantes, tais como a metal-mecânica, calçadista, moveleira, 
vitivinícola, do turismo, entre outras, que precisam ser valorizadas dentro de uma 
visão de desenvolvimento estratégico. 

Especialmente, percebemos a necessidade de aprimoramento, tanto na valorização 
setorial explícita de vocações econômicas que nos são próprias, bem como 
estimulando o estabelecimento dos elos faltantes destas cadeias, que substituam 
importações, por meio de um programa de desenvolvimento econômico 
estratégico. Tal programa deverá incluir todas as formas de incentivo existentes no 
RS (incluindo as leis, decretos e programas), inclusive os concedidos no âmbito da 
Secretaria da Fazenda (crédito presumido, redução da base de cálculo, isenções e 
diferimento), considerando a possibilidade de ampliação de algumas modalidades 
em cadeias produtivas tradicionais ou mesmo inovadoras, mas que apresentam os 
melhores resultados em termos de contrapartidas, especialmente, as que geram 
maiores números de emprego. Da mesma forma, é fundamental que o Estado 
implemente, no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (COSUD) um 
tratamento de igualdade/paridade tributária em relação aos estados da região, 
sobretudo com Santa Catarina. 

 

 

4. Simplificação da legislação, com foco em diretrizes que estimulem um 
ambiente positivo, integrado e indutor do desenvolvimento 

Neste sentido, é preciso privilegiar a melhoria e garantir a simplificação da legislação, 
diminuindo os mecanismos restritivos de acesso aos incentivos fiscais, bem como 
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fomentando aqueles que estimulem um ambiente positivo e indutor do 
desenvolvimento sustentável. Assim, se adota como principais critérios a capacidade 
de geração de empregos e a qualidade da mão-de-obra exigida; a integração do 
empreendimento a outras atividades econômicas já existentes na região ou no Estado; 
a possibilidade de melhor aproveitamento de matérias-primas ou insumos gerados; a 
instalação de empreendimentos que representem, para o Estado, substituição de 
importação de insumos ou produtos; a ausência de oferta de produtos similares 
produzidos no Estado, em níveis compatíveis com a demanda; o grau tecnológico a 
ser adotado, bem como de descentralização espacial, considerada a localização do 
empreendimento; a implantação de empreendimentos que representem efeito 
multiplicador na economia e o nível de preservação e defesa do meio ambiente. Além 
disso, estes critérios devem ser detalhados pelos órgãos gestores dos incentivos em 
decretos e resoluções, tendo como diretriz na Lei o estabelecimento de uma 
dosimetria de fruição modulada tecnicamente com base nesta cesta de critérios. 

 

 

5. Protagonismo do Legislativo Estadual na transparência e no controle social 
dos incentivos fiscais 

A partir desse momento, reafirmando a transparência e o controle social, a eventual 
instituição de qualquer novo incentivo fiscal deve passar, necessariamente, pela 
aprovação do Poder Legislativo, a exemplo do que já acontece no Estado vizinho de 
Santa Catarina. 

 

 

6. Criação de mecanismos inibidores da concorrência individual predatória 

Ainda no arcabouço legislativo, é importante criar dispositivos ou aperfeiçoar os 
existentes, de modo que sejam reforçados os mecanismos inibidores da concorrência 
individual predatória. Não é razoável que empresas do mesmo setor possuam 
incentivos diferentes, configurando a concorrência desleal e abrindo margem 
para influências políticas sobre a livre concorrência.  Igualmente importante, deve 
a lei inibir que sejam usufruídos de forma concomitante dois ou mais incentivos fiscais. 
Se a empresa já possui incentivo por meio da sua cadeia/setor produtivo, não pode 
usufruir de outra modalidade de incentivo, com exceção dos incentivos voltados para 
a promoção de políticas sociais estratégicas via dedução fiscal. 
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7. Avançar na garantia da fiscalização e no estabelecimento de contrapartidas 
econômicas e sociais 

Da mesma forma, é fundamental avançar no estabelecimento de normas que 
garantam a fiscalização e comprovação das contrapartidas previstas nos decretos, 
contratos, termos de acordo ou outros documentos oficiais instituidores dos incentivos. 

Por fim, é importante considerar a ampliação de contrapartidas econômicas, 
abrangendo todos os tipos de incentivos, quais sejam: i) geração e ampliação da 
renda; ii) incremento da receita/arrecadação; iii) investimentos (físico e tecnológico) e 
iv) geração de empregos. Além disso, contrapartidas sociais diretas vinculadas a 
concessão de incentivos, a exemplo de cotas para emprego de pessoas com 
deficiência, jovem aprendiz, idosos, etc. são matérias que esta Casa, em sintonia com 
o poder Executivo, pode e deve legislar. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia não é esgotar o assunto neste documento. Por isso, é essencial tornar 
continuo este debate e o processo de compreensão e aperfeiçoamento. É preciso tirar 
o véu das ideologias sobre tema tão importante. O Estado do Rio Grande Sul possui 
vocação empreendedora e desenvolvimentista, sendo fundamental que o instrumental 
legal balizador do estímulo as empresas e empreendedores deste Estado, tenha o 
mesmo nível de excelência e maturidade, seja em sua concessão, transparência e 
resultados (fiscal, econômico e social).  

Durante reunião com conselheiros do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e o 
titular da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), Marco Aurélio Santos Cardoso, em 
17 de julho deste ano, o presidente da Assembleia Legislativa, Luís Augusto Lara, 
sugeriu um termo de compromisso aos representantes dos outros órgãos 
propondo que um grupo de técnicos do TCE e Legislativo fiscalizem a concessão 
dos incentivos fiscais concedido nos últimos 16 anos. 

No material apresentado pela Secretaria Estadual da Fazenda no dia 
11/07/2019, no que concerne a sua visão de futuro e planejamento das ações, foi 
apresentada uma proposta para elaboração de melhorias e nova gestão das 
desonerações fiscais no RS. 

Neste contexto, foi destacada a iniciativa da Subcomissão para tratar dos 
Incentivos Fiscais, a Geração de Empregos e a transparência das informações, no 
âmbito da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
(CEDST) da Assembleia Legislativa Gaúcha. Reuniões com essa subcomissão, bem 
como com o Tribunal de Contas do Estado teriam sido provocadoras e motivadoras 
para essa nova política de gestão das desonerações. 

Assim, pugnamos formalmente neste relatório, para que essa subcomissão 
e/ou a CEDST possam manter um diálogo permanente com o Comitê de Controle e 
Gestão de Incentivos Fiscais (CIF), do Poder Executivo, que deve funcionar 
conforme o Decreto Nº 54.581/2019, o qual dispõe sobre a Política de Governança e 
Gestão da Administração Pública. 

Da mesma forma, queremos e colocamo-nos à disposição para colaborar, de 
forma direta e permanente, com o Grupo Técnico de Avaliação Econômica dos 
Incentivos, proposta apresentada na mesma reunião em 11/7, que pretende elaborar 
um diagnóstico histórico sobre o tema, bem como um panorama atual no RS 
comparado a outros Estados, elaborar indicadores de efetividade e propor um 
redesenho das estratégias. 
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Porto Alegre/RS, 12 de setembro de 2019. 

 

 

 

Deputado Dalciso Oliveira (PSB) 

Relator da Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, da transparência das 
informações e da geração de empregos 
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V – ANEXOS 

 

1. Ofícios enviados pela Subcomissão: 

1.1. Ofício S.I.F. Nº 001/2019: Secretaria Estadual da Fazenda do RS (SEFAZ-RS), 
em 20/03/2019; 

1.2. Ofício S.I.F. Nº 002/2019: Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS), em 
02/04/2019; 

1.3. Ofício S.I.F. Nº 003/2019: Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do 
Sul (FIERGS), em 11/04/2019; 

1.4. Ofício S.I.F. Nº 004/2019: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
(SEDETUR-RS), em 16/05/2019; 

1.5. Ofício S.I.F. Nº 005/2019: Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, em 
23/05/2019. 

 

2. Respostas recebidas na Subcomissão: 

2.1. Documento da Federação das Indústrias do Estado do RS (FIERGS), em 
13/05/2019; 

2.2. Ofício GP nº 367/2019: Gabinete da Presidência - Tribunal de Contas do Estado 
do RS (TCE-RS), em 10/07/2019; 

2.3. Ofício nº 170/2019: Coordenadoria Adjunta da Central do SEADAP – Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR-RS), em 19/07/2019. 

 

3. Apresentação da Secretaria Estadual da Fazenda do RS (SEFAZ-RS) 
“Benefícios fiscais e desenvolvimento do Estado”, apresentada no dia 
11/07/2019, durante café da manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. 

 

4. Minuta de Projeto de Lei que propõe a retirada do sigilo fiscal do ICMS das 
empresas incentivadas. 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO 

 
Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, 

da transparência das informações e da geração de empregos 
 

 
Ofício S.I.F. Nº 001/2019 
 

Porto Alegre/RS, 20 de março de 2019. 
 

Ao Exmo. Sr. 
Marco Aurelio Santos Cardoso 
Secretário Estadual da Fazenda 
Porto Alegre – RS 

  
 
Exmo. Sr. Secretário, 
 
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que no dia 27 de fevereiro 

do corrente ano, no âmbito da Comissão de Economia, Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (CEDST-AL/RS), foi constituída a “Subcomissão para 
tratar dos incentivos fiscais, da transparência das informações e da geração de 
empregos”. 

O objetivo inicial desta iniciativa é dar visibilidade a este tema na 
Assembleia Legislativa, divulgando os avanços dos últimos anos, especialmente a 
partir de 2017, bem como contribuir com a atualização necessária na legislação e 
sugerir melhorias que possam qualificar este importante mecanismo em prol do 
desenvolvimento do nosso Estado, com geração de emprego e renda de forma 
sustentável. 

Neste sentido, solicitamos o apoio desta Secretaria da Fazenda (Sefaz-
RS) no fornecimento de dados oficiais acerca dos tipos de incentivos fiscais e as suas 
respectivas representações em termos de volumes financeiros (renúncia fiscal).  

Na medida do possível, para que possamos fazer um diagnóstico e 
sugerir melhorias no relatório final da subcomissão, que vai até 27 de junho de 2019, 
necessitamos de dados sistematizados nas séries históricas disponíveis sobre os 
volumes de incentivos por setor da economia gaúcha, por produtos desonerados e 
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termos de acordos, além de todos os programas e leis existentes nesta área com suas 
avaliações de resultados, contrapartidas, indicadores e fontes de verificação, bem 
como os incentivos concedidos por decretos do Poder Executivo e por dedução fiscal 
em áreas como cultura, esporte, social, segurança etc. 

Na certeza de contar com a vossa compreensão, atenção e 
atendimento, desde já agradeço. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Dalciso Oliveira 
Relator da Subcomissão 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO 

 
Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, 

da transparência das informações e da geração de empregos 
 

 

Ofício S.I.F. Nº 002/2019 
 

Porto Alegre/RS, 02 de abril de 2019. 
 

Ao Exmo. Sr. 
Iradir Pietroski 
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS) 
Porto Alegre – RS 

  
 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo a este Egrégio Tribunal 

que no dia 27 de fevereiro do corrente ano, no âmbito da Comissão de Economia, 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (CEDST-AL/RS), foi constituída a 
“Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, da transparência das 
informações e da geração de empregos”. 

O objetivo desta iniciativa é dar visibilidade a este tema na Assembleia 
Legislativa, divulgando os avanços dos últimos anos, especialmente a partir de 2017, 
bem como contribuir com a atualização necessária na legislação e sugerir melhorias 
que possam qualificar este importante mecanismo em prol do desenvolvimento do 
nosso Estado, com geração de emprego e renda de forma sustentável. 

Neste sentido, solicitamos o apoio deste Tribunal de Contas no 
fornecimento de informações oficiais acerca de todo o trabalho que já venha sendo 
executado por este importante colegiado no acompanhamento dos incentivos fiscais 
concedidos pelos órgãos da nossa administração pública estadual. 

Da mesma forma, gostaríamos de receber sugestões de melhoria, 
mantendo a garantia do sigilo fiscal, para os processos de fiscalização da renúncia de 
receitas, com estabelecimento de critérios e demonstração de resultados, controle 
social e julgamento da legalidade dos incentivos concedidos, bem como o momento 
mais adequado para avaliação e manifestação do TCE-RS, se ao final de cada 
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exercício financeiro ou logo após a publicação oficial da concessão dos benefícios, a 
exemplo do que já vem acontecendo em outros Estados. 

Na medida do possível, para que possamos fazer um diagnóstico rápido 
e sugerir melhorias no relatório final da subcomissão, que vai até 27 de junho de 2019, 
necessitamos de dados sistematizados e resumidos nas séries históricas disponíveis. 

Na certeza de contar com a vossa compreensão, atenção e 
atendimento, desde já agradeço. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Dalciso Oliveira 
Relator da Subcomissão 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO 

 
Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, 

da transparência das informações e da geração de empregos 
 

Ofício S.I.F. Nº 003/2019 
 

Porto Alegre/RS, 11 de abril de 2019. 
 

Ao Exmo. Sr. 
Gilberto Porcello Petry 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS) 
Porto Alegre – RS 
 

 
Exmo. Sr. Presidente, 
 
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo a esta distinta Federação 

que no dia 27 de fevereiro do corrente ano, no âmbito da Comissão de Economia, 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (CEDST-AL/RS), foi constituída a 
“Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, da transparência das 
informações e da geração de empregos”. 

O objetivo desta iniciativa é dar visibilidade a este tema na Assembleia 
Legislativa, divulgando os avanços dos últimos anos, especialmente a partir de 2017, 
bem como contribuir com a atualização necessária na legislação e sugerir melhorias 
que possam qualificar este importante mecanismo em prol do desenvolvimento do 
nosso Estado, com geração de emprego e renda de forma sustentável. 

Neste sentido, solicitamos o apoio desta Federação, que conhece o tema 
em tela na prática, que nos auxilie com informações e dados os quais tiver a sua 
disposição e julgar relevante, relativos ao acompanhamento que já faz, por natureza 
da sua função, a respeito dos incentivos fiscais concedidos pelos órgãos da nossa 
administração pública estadual. 

Da mesma forma, gostaríamos de receber sugestões de melhoria deste 
processo, relacionando o tema dos incentivos fiscais com o desenvolvimento 
econômico e social, bem como da política tributária do nosso Estado. 
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Na medida do possível, para que possamos fazer um diagnóstico rápido 
e um conjunto de sugestões no relatório final da subcomissão, que vai até 27 de junho 
de 2019, necessitamos de dados sistematizados e resumidos nas séries históricas 
disponíveis, incluindo o histórico de incentivos por produtos, seguimentos e setores 
da economia gaúcha. 

Na certeza de contar com a vossa compreensão, atenção e 
atendimento, desde já agradeço. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Dalciso Oliveira 
Relator da Subcomissão 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO 

 
Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, 

da transparência das informações e da geração de empregos 
 

 
Ofício S.I.F. Nº 004/2019 
 

Porto Alegre/RS, 16 de maio de 2019. 
 

Ao Exmo. Sr. 
Ruy Irigaray 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
Porto Alegre – RS 

  
 
Exmo. Sr. Secretário, 
 
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que no dia 27 de fevereiro 

do corrente ano, no âmbito da Comissão de Economia, Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (CEDST-AL/RS), foi constituída a “Subcomissão para 
tratar dos incentivos fiscais, da transparência das informações e da geração de 
empregos”. 

O objetivo inicial desta iniciativa é dar visibilidade a este tema na 
Assembleia Legislativa, divulgando os avanços dos últimos anos, especialmente a 
partir de 2017, bem como contribuir com a atualização necessária na legislação e 
sugerir melhorias que possam qualificar este importante mecanismo em prol do 
desenvolvimento do nosso Estado, com geração de emprego e renda de forma 
sustentável. 

Neste sentido, solicitamos o apoio desta Secretário de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo no fornecimento de dados oficiais acerca dos tipos de incentivos 
fiscais concedidos no Rio Grande do Sul nas últimas décadas e as suas respectivas 
representações em termos de volumes financeiros (renúncia fiscal).  

Na medida do possível, para que possamos fazer um diagnóstico e 
sugerir melhorias no relatório final da subcomissão, que vai até 27 de junho de 2019, 
necessitamos de dados sistematizados nas séries históricas disponíveis sobre os 
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volumes de incentivos por setor da economia gaúcha, por produtos desonerados e 
termos de acordos, além de todos os programas e leis existentes nesta área com suas 
avaliações de resultados, contrapartidas, indicadores e fontes de verificação, bem 
como os incentivos concedidos por decretos do Poder Executivo e por dedução fiscal 
em áreas como cultura, esporte, social, segurança etc. 

Na certeza de contar com a vossa compreensão, atenção e 
atendimento, desde já agradeço. 

 

  Atenciosamente, 

 
 

 
 

Dalciso Oliveira 
Relator da Subcomissão 

  



37 
 

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL E DO TURISMO 

 
Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, 

da transparência das informações e da geração de empregos 
 
 

Ofício S.I.F. Nº 005/2019 
 

Porto Alegre/RS, 23 de maio de 2019. 
 

A Exma. Sra. 
Leany Lemos 
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão 
Porto Alegre – RS 

  
 
Exma. Sra. Secretária, 
 
 
Ao cumprimentá-la cordialmente, informo que no dia 27 de fevereiro 

do corrente ano, no âmbito da Comissão de Economia, Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (CEDST-AL/RS), foi constituída a “Subcomissão para 
tratar dos incentivos fiscais, da transparência das informações e da geração de 
empregos”. 

O objetivo inicial desta iniciativa é dar visibilidade a este tema na 
Assembleia Legislativa, divulgando os avanços dos últimos anos, especialmente a 
partir de 2017, bem como contribuir com a atualização necessária na legislação e 
sugerir melhorias que possam qualificar este importante mecanismo em prol do 
desenvolvimento do nosso Estado, com geração de emprego e renda de forma 
sustentável. 

Neste sentido, solicitamos o apoio desta Secretaria Planejamento, 
Orçamento e Gestão no fornecimento de dados oficiais acerca dos tipos de incentivos 
fiscais concedidos no Rio Grande do Sul nas últimas décadas e as suas respectivas 
representações em termos de volumes financeiros (renúncia fiscal).  

Na medida do possível, para que possamos fazer um diagnóstico e 
sugerir melhorias no relatório final da subcomissão, que encerra suas atividades ainda 
no primeiro semestre de 2019, necessitamos de dados sistematizados nas séries 
históricas disponíveis sobre os volumes de incentivos por setor da economia gaúcha, 
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por produtos desonerados e termos de acordos, além de todos os programas e leis 
existentes nesta área com suas avaliações de resultados, contrapartidas, indicadores 
e fontes de verificação, bem como os incentivos concedidos por decretos do Poder 
Executivo e por dedução fiscal em áreas como cultura, esporte, social, segurança etc. 

Por fim, é fundamental a participação das áreas de planejamento, 
orçamento e gestão neste debate dos incentivos e benefícios fiscais, tendo em vista 
que alterações e melhorias neste processo implicarão em adequações orçamentárias, 
bem como a ideia de criação de um Programa Unificado de Desenvolvimento para o 
RS enseja o protagonismo do planejamento. 

Na certeza de contar com a vossa compreensão, atenção e 
atendimento, desde já agradeço. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Dalciso Oliveira 
Relator da Subcomissão 
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ANEXO 5 
Minuta - Projeto de Lei nºXX 

Deputado Dalciso Oliveira 
  
 

Modifica dispositivo da Lei nº 8.820, de 27 
de janeiro de 1989, que institui o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação e dá outras Providências. 

 
 
Art. 1º - Na Lei nº 8.820, de 27 de janeiro de 1989, o art. 49 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

“Art. 49 - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, 
para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de 
qualquer informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou 
financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e estado dos 
negócios ou atividades. 
 
Parágrafo Único – A vedação discriminada no “caput” deste dispositivo não será 
aplicada nos seguintes casos: 
I - de requisição regular de autoridade judiciária no interesse da justiça; 
II - de concessão de parcelamento e moratória; 
III - incentivo, benefício ou desoneração fiscal, cujo beneficiário seja pessoa 
jurídica e os 
IV - que se relacionem com a prestação de assistência mútua para a fiscalização 
de tributos respectivos e a permuta de informações entre as Fazendas Públicas 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma 
estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.” 
 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Sala de Sessões, 
 
 
 

Dalciso Oliveira 
Deputado Estadual - PSB 
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JUSTIFICATIVA 

 
A presente proposição está sintonizada com o trabalho em andamento na 

“Subcomissão para tratar dos incentivos fiscais, da transparência das informações e 
da geração de empregos”, constituída no âmbito da Comissão de Economia, 
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (CEDST-AL/RS) desta Casa. 

Da mesma forma, está sintonizada com os debates centrais propostos para 
essa Assembleia Legislativa em 2019. Segundo informações preliminares obtidas pela 
imprensa, os incentivos que são definidos pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária, comuns aos demais Estados, podem chegar ao patamar de R$ 9 bilhões 
no RS. Além disso, há os incentivos que são deliberados pelo próprio Estado, fora do 
arranjo nacional. Esse tipo também somaria algo em torno de R$ 9 bilhões. Ao todo, 
seriam quase R$ 18 bilhões que deixam de entrar anualmente nos cofres públicos 
gaúchos. Isso representa uma parcela muito significativa, praticamente um terço do 
nosso orçamento estadual, que está na casa de R$ 60 bilhões/ano. 

Entretanto, estes dados não são precisos ou totalmente confiáveis, pois 
historicamente, o Poder Executivo barrou a transparência dos incentivos fiscais, 
baseado na legislação que prevê sigilo aos dados tributários. Porém, existem Estados 
onde as concessões de incentivos já são encaminhadas integralmente aos Tribunais 
de Contas e ao Ministério Público, bem como expostas em portais, de acesso 
exclusivo aos órgãos públicos, com os valores desonerados, incentivados, 
beneficiados ou isentos por Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Inscrição 
Estadual. 

Em nível nacional, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 
Complementar nº 280, de 05 de maio de 2016 (PLP 280/2016), de autoria do Poder 
Executivo, o qual altera a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o 
Sistema Tributário Nacional (também conhecido como  Código Tributário Nacional - 
CTN) e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, aos Estados e 
aos Municípios, excetuando os casos de parcelamento ou moratória, bem como de 
incentivo ou benefício de natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica, da 
vedação de divulgar, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, a 
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do 
sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou 
atividades. 

Tais dispositivos estão em consonância com o preceito constitucional da 
proteção à privacidade, seja pessoal, necessária à preservação da individualidade e 
da dignidade humana, seja empresarial, garantidora da livre iniciativa econômica e 
concorrência. Todavia, em determinadas situações, quando o interesse público é 
manifesto e encontra-se em maior grau de prioridade, como no estabelecimento de 
políticas públicas de desenvolvimento e geração de emprego e renda, torna-se 
necessário relativizar o direito à privacidade, representado no referido dispositivo. 

Do ponto de vista prático, qualquer beneficiário de recursos públicos, de forma 
direta ou indireta, que os utilize na promoção econômica individual ou coletiva, não 
deve ter objeção, pelo contrário, deve, de boa-fé, demonstrar o volume de recursos 
obtidos, financiados ou beneficiados, bem como sua aplicação e, especialmente, os 
resultados advindos deste processo. 

No que tange à adequação aos princípios Constitucionais da modificação ora 
proposta, cabe destacar, analogamente, decisão do Supremo Tribunal Federal, no 
Mandado de Segurança (MS) 33340, DJe-151, divulgado em 31-07-2015, publicado 
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em 03-08-2015, ao tratar de sigilo bancário (BNDES), situação em que a Corte 
Suprema definiu, em favor do acesso aos dados por parte do Tribunal de Contas da 
União, que “O sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é 
relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino 
dos recursos públicos. Operações financeiras que envolvam recursos públicos não 
estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, 
visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da 
administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal.” 

Em 2017, o Ministério Público Estadual, por meio da Promotoria de Defesa do 
Patrimônio Público, obteve decisão judicial favorável para ter acesso a documentação 
sobre os dados completos de incentivos e isenções fiscais concedidos no Rio Grande 
do Sul. No seu despacho, a juíza Marilei Lacerda Menna ressaltou que era descabida 
a arguição de sigilo fiscal, diante do que dispõe o artigo 198, §2, do Código Tributário 
Nacional a respeito da obrigatoriedade de compartilhar as informações no âmbito da 
Administração Pública. 

Em suma, a presente proposição encontra-se de acordo com o debate, a 
tendência e as iniciativas recentes neste tema, visando contribuir com a atualização 
que se faz necessária na legislação, bem como no que diz respeito a sugestão de 
melhorias que possam qualificar este importante mecanismo, que são os incentivos 
fiscais, em prol do desenvolvimento do nosso Estado, com geração de emprego, 
renda e investimentos de forma sustentável. 

Por fim, rogo e apelo aos meus pares pela aprovação desse Projeto de Lei, pois 
a transparência total das informações é fundamental como pré-requisito básico para 
a revisão e reestruturação da atual política de concessão deste tipo de benefício, 
otimizando melhor nossos escassos recursos em prol do desenvolvimento econômico 
do Rio Grande do Sul. 

 
 
Sala das Sessões, em 

 
 
 
 

Deputado Dalciso Oliveira 
 


