
 

 

 
 

Rio Grande do Sul, em 2015, deixou de arrecadar  
16,4 bilhões com renúncias fiscais 

Informe DIEESE RS de 11 de outubro de 2016 
 
A renúncia fiscal é um instrumento previsto 

na legislação tributária que serve para 

reduzir a arrecadação potencial da receita 

formada através de recolhimento de 

impostos1.  

A Lei de Responsabilidade fiscal (LRF) obriga 

os Estados a produzirem um demonstrativo 

da estimativa e compensação da renúncia2 

de receita. O Demonstrativo produzido pela 

Secretaria da Fazenda estadual do Rio 

Grande do Sul3 revela que, em 2015, a 

renúncia foi de R$ 16,4 bilhões.  

De acordo com a SEFAZ, essa renúncia pode 

ser classificada em três vertentes, conforme 

figura a seguir. 

Entre as desonerações (R$ 8,9 bi) - não 

heterônomas -, ou seja, que o Estado possui 

influência legislativa, tem-se que 89,8% 

refere-se ao ICMS, 8,8% IPVA e 1,4% ITCD. As 

perdas do ICMS com exportações (R$ 3,6 bi) 

de produtos industrializados e aquelas 

derivadas da Lei Kandir (R$ 3,9 bi), que 

abarca produtos primários e 

                                                            
1 O tema da renúncia fiscal está previsto no Capítulo V 
da Lei 5.172/1966 que instituiu o Sistema Tributário 
Nacional. 
2 De acordo com LRF - renúncia compreende anistia, 
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de 
isenção, alteração de alíquota ou modificação da base 
de cálculo. 
3 Divulgado em setembro de 2016. 

semielaborados, ambas heterônomas, 

totalizaram, em 2015, já deduzidas as 

compensações4, 7,5 bilhões.   

 

Os 8,064 bilhões que o estado concedeu em 

desonerações no ICMS5, em 2015, equivale a 

22,9% do que poderia ter sido arrecadado. O 

dobro, em termos percentuais, do que 

concede o estado de São Paulo6, por 

exemplo.  

Esse montante de renúncias fiscais (R$ 16,4 

bi), seria capaz de pagar 13 Folhas de 

Pagamento de todo o poder Executivo do 

estado. E pagaria três vezes o déficit do 

Estado, que em 2015, foi de 4,9 bilhões.  

                                                            
4 As compensações estão diminuindo sistematicamente 
– em 1998, o estado compensava em torno de 80% do 
total, em 2015, apenas 9% foi recuperado.  
5 A principal fonte de receita do estado do Rio Grande 
do Sul é o ICMS, representando 94,3% da arrecadação 
tributária estadual. 
6 Conforme a LDO n. 369/2016, o estado de São Paulo, 
em 2015, concedeu 132,6 bilhões em renúncia do ICMS 
o que equivale a 11,3% da arrecadação potencial. 



 

 

Tendo presente o quanto é significativo o 

montante de renúncia concedido 

anualmente, é inevitável, não se questionar:  

 

 

 

 

 

 

 

Dificilmente o cidadão conseguirá respostas 

a essas perguntas, porque falta 

transparência social em torno desse 

processo, onde nem os trabalhadores das 

empresas e nem as entidades da sociedade 

sabem exatamente quais são as empresas 

que recebem tais benefícios e o impacto 

dessas medidas nos territórios, isso, porque 

é protegido por sigilo fiscal.  

Mesmo com o importante avanço que 

trouxe à sociedade, a Lei de Acesso à 

Informação de 2011, que prevê que 

informações de interesse público sejam 

divulgadas pelo governo, a Receita Estadual 

se recusa a prestar as informações sobre 

essas renúncias respaldada no artigo 198 do 

Código Tributário Nacional de 1966, que diz 

que: não é permitido divulgar qualquer 

informação sobre “a situação econômica ou 

financeira” de empresas.  

Cumpre registrar que, resta dúvida sobre os 

privilégios a determinadas empresas em 

detrimento de outras de um mesmo setor, 

onde o Estado pode estar proporcionando 

uma vantagem comparativa importante para 

uma determinada empresa e fomentando 

uma concorrência desleal. 

Pouco se fala sobre o real impacto dessas 

políticas de renúncia fiscal nas próprias 

finanças públicas e na economia como um 

todo. Esse é um assunto que precisa ser 

discutido pelas empresas, pelos sindicatos 

dos trabalhadores, uma vez que reduz a 

capacidade de financiar políticas públicas 

que favorecem toda a sociedade, fazendo a 

opção de imunizar segmentos econômicos 

abrangidos por essas medidas. 

 
 
 
 

 Quantos empregos geraram?  

 Qual o impacto no desenvolvimento 
da região, do território?  

 Qual a eficácia econômica dessas 
medidas?  

 Quais são as empresas 
beneficiadas? 
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