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Altera texto do Projeto de Lei no 184/2020 com         
o objetivo de prever maior transparência no       
acompanhamento de incentivos fiscais    
concedidos pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 
Art. 1º Ficam acrescentados ao Projeto de Lei nº 184/2020 os seguintes artigos, que              
serão os arts. 19 e 20, renumerando-se os demais: 

 
“Art. 19. Na concessão ou renovação de benefícios ou incentivos, deverão ser            
obrigatoriamente estipuladas as contraprestações do beneficiário, bem como: 
I - o prazo para seu cumprimento; 
II - os indicadores e as metas, ambos objetivos, para aferir o cumprimento das              
contraprestações; 
III - os instrumentos por meio dos quais se acompanhará os impactos do             
benefício ou incentivo na economia estadual. 

 
§ 1º Para fins do caput, é beneficiário o setor ou a empresa, no caso de                
concessão individual, que receberem incentivos ou benefícios fiscais,        
financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais         
de apuração, que resultem em redução do valor do Imposto sobre Operações            
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de           
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, mesmo          
que por meio do Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul -               
Fundopem/RS, do Programa de Harmonização do Desenvolvimento Industrial        
do Rio Grande Do Sul - Integrar/RS ou do Fundo de Fomento Automotivo do              
Estado do Rio Grande do Sul - Fomentar/RS.  
 
§ 2º Ao final do exercício, ou do prazo de concessão, caso seja este mais curto,                
deverá ser divulgado relatório com análise do cumprimento das         
contraprestações, por meio das metas e indicadores, bem como do impacto do            
benefício ou incentivo na economia estadual. 
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§ 3º Caso as metas não sejam atingidas ou a avaliação de impacto seja              
negativa, cópia do relatório deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa          
e ao Tribunal de Contas do Estado. 

 
Art. 20. São públicas e devem ser disponibilizadas na rede mundial de            
computadores, em plataforma de fácil, compreensível e livre acesso à toda a            
população as seguintes informações sobre todos os benefícios e incentivos          
fiscais, concedidos em caráter geral ou individual, incluindo os concedidos          
antes desta Lei: 
I - a identificação do beneficiário; 
II - o valor do benefício ou incentivo; 
III - as contraprestações exigidas, o prazo para seu cumprimento, os           
indicadores e as metas estabelecidos e os instrumentos por meio dos quais se             
acompanhará os impactos do benefício ou incentivo na economia estadual, nos           
termos do caput do art. 19; 
IV - os relatórios produzidos na forma do art. 19, § 2º.” 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

A Assembleia Legislativa e a sociedade gaúcha têm historicamente enfrentado          
dificuldades em obter dados que facilitem a análise da relação custo-benefício das            
desonerações concedidas pelo Estado. É evidente, notório e caro o desrespeito ao princípio da              
transparência, vastamente garantido pelo ordenamento brasileiro . 1

 
A Constituição Estadual, em seu art. 70, de modo expresso, determina que a             

Assembleia Legislativa deve proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária,         
operacional e patrimonial do Estado no que se refere à renúncia de receitas. Essa fiscalização,               
sabe-se, não tem se realizado de forma satisfatória. Longe disso. 

 
Na contramão da consagrada legislação, oferecendo pouco apreço ao princípio da           

transparência em relação às renúncias tributárias e aos ditames da boa gestão,            
discricionariamente, tem-se contornado a obrigatoriedade imposta pela LRF em relação ao           

1 O legislador ordinário, em face da observância do acesso às informações garantidas pelos dispositivos               
constitucionais (inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da CF), regulou o                          
acesso à informação pela conhecida Lei de Acesso à Informação (LAI). Não obstante, a Lei de                
Responsabilidade Fiscal (LRF), expressamente, nos artigos 48, 48-A e 49, alterados pelas Leis Complementares              
nº 131, de 27 de maio de 2009 e nº 156, de 28 de dezembro de 2016, passou a exigir a efetiva implementação do                        
princípio da transparência referente às receitas tributárias. 
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tema ora abordado. Ano após ano, exaustivamente, o relatório anual emitido pelo TCE é              
taxativo quanto à falta de transparência nos benefícios fiscais.  

 
A SEFAZ/Subsecretaria da Receita Estadual, em nome da proteção do Sigilo Fiscal            
dos Contribuintes, permanece sem fornecer ao órgão de Controle Externo os valores            
dos impostos apropriados pelas empresas via renúncia fiscal (gastos tributários),          
muito embora, para estarem aptos a fruírem os benefícios, esses contribuintes           
tenham firmado Contratos e Termos de Ajustes onde constam direitos e deveres de             
ambas as partes – (Estado e Contribuintes) (TCE-RS, 2020, p. 83). 

 
Na prática, estamos falando, por exemplo, de 177 empresas que tiveram benefício            

fiscal de aproximadamente R$ 4 bilhões de reais entre 2011 a 2015 (Meneghetti, 2017).              
Nesse caso, como contraprestação, as empresas deveriam gerar 11,5 mil empregos (um custo             
médio expressivo de cerca de R$ 348 mil por cada emprego gerado, equivalente a R$               
7.246,00 mensais). O estudo de Meneghetti (2017) bem evidencia a grande quantidade de             
recursos cuja fiscalização está comprometida: 

 

  
Extraída do estudo de Meneghetti (2017). 

 
Os números atualizados das renúncias de receitas de tais programas podem ser vistos             

nos relatórios emitidos pelo TCE-RS. Porém, o próprio órgão fiscalizador adverte que a falta              
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de transparência impede a leitura adequada de tais dados e a consequente avaliação do              
retorno à sociedade de tais gastos tributários. 
 

Os tempo de alegar que há quebra de sigilo fiscal dos beneficiários passou. O recurso               
destinado é escasso e público. Não se trata de conteúdo fiscal privado sob sigilo, mas sim de                 
conteúdo público amparado pela transparência constitucional. O cidadão tem direito a saber,            
por meio de acessíveis portais de transparência, por exemplo, que a Administração acredita             
que 1 (um) emprego na Gerdau vale R$ 47 milhões, montante maior que o orçamento de                
muitos municípios gaúchos.  
 

Finalmente, essencial destacar que o argumento da guerra fiscal também perdeu a            
validade. Após a publicação da Lei Complementar nº 160/17 e do subsequente Convênio             
ICMS nº 190/17, que ratificou os incentivos fiscais irregulares, a transparência passou a ser a               
regra. O sigilo perdeu por completo a razão de ser (para os que defendem que tinha).  
 

Para assegurar maior transparência no acompanhamento da relação custo-benefício         
dos incentivos fiscais estaduais pela sociedade gaúcha, em cumprimento ao mandamento do            
art. 70, da Constituição Estadual, peço apoio dos colegas na aprovação da presente emenda. 

 
Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2020. 

 
 

Deputada Luciana Genro. 
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