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SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, 

DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício nº 

20/2018 

 

São Paulo, 7 de agosto de 2018. 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Procurador Geral do Estado de São Paulo 

Dr. Juan Francisco Carpenter 

Rua Pamplona, nº 227, 17º andar 

São Paulo – SP – CEP 01405-902 

 

 

Assunto: Proposta de alteração do art. 43, II, da Lei Complementar nº 

1.270, de 25 de agosto de 2015 

 

Senhor Procurador, 

 

O SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, 

DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIPROESP, entidade 

representativa dos Advogados Públicos estaduais, vem, por meio deste, 

propor alteração do texto do art. 43, II, da Lei Complementar nº 1.270, de 

25 de agosto de 2015, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo. 

A modificação ora sugerida – que consta da minuta em anexo –

preordena-se a conferir maior segurança jurídica às políticas públicas 
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tributárias, veiculadas por atos normativos, tais como emendas 

constitucionais, leis complementares, leis ordinárias e decretos. 

Atenciosamente, 

 

DERLY BARRETO E SILVA FILHO 

PRESIDENTE DO SINDIPROESP 
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ANEXO AO OFÍCIO SINDIPROESP Nº 20/2018, DE 7x DE 

AGOSTO DE 2018 

MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

 

Como cediço, a importância estratégica da Advocacia Pública 

para o Estado Democrático de Direito é manifesta.  Cabe a ela, por meio de 

suas consultorias e assessorias, orientar, dar suporte e coadjuvar o Poder 

Executivo no desempenho eficaz das várias competências típicas e atípicas 

que lhe foram constitucionalmente conferidas. 

O diálogo entre o Chefe do Poder Executivo, Ministros, 

Secretários e demais agentes políticos com competência decisória, de um 

lado, e os Advogados Públicos com competência técnica, de outro, possui a 

inegável virtude de conduzir a uma clarificação e maior correção e 

ajustamento jurídico das decisões de governo, especialmente em sede de 

políticas públicas. 

Ao zelar pela juridicidade dos atos do Estado, a Advocacia 

Pública tende a mitigar a ocorrência de vícios de inconstitucionalidade e 

ilegalidade e outros questionamentos que sobrecarregam o Poder Judiciário 

e que amiúde redundam em condenações ao erário e aos agentes públicos. 

Trata-se de atribuição que extrapola os tradicionais limites 

internos da Administração Pública, para se projetar para além das pessoas 

jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem função administrativa, 

alcançando, reflexamente, por seu proveito, toda a sociedade. 



S 

INDIPROES P 

 

Rua Maria Paula, 78, 7º andar, Bela Vista, São Paulo, CEP 01319-000 – Tel. (11) 3111-9292 

http://www.sindiproesp.org.br/home/ - e-mail: sindiproesp@uol.com.br 

 

4 

SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, 

DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Em que pese essa relevante atribuição constitucional, a atuação 

da Advocacia Pública ainda não revelou todas as suas potencialidades. 

Em São Paulo, os anteprojetos de lei e as minutas de decreto 

em matéria tributária são analisados pela Procuradoria de Assuntos 

Tributários, órgão integrante da Procuradoria Geral do Estado (PGE), 

somente quando determinado pelo Procurador Geral ou solicitado pelo 

Secretário da Fazenda (cf. art. 43, II, da Lei Complementar nº 1.270, de 

2015).  Ou seja, é a conveniência política, e não o rigor jurídico, que 

propende a falar mais alto nessa seara, circunstância preocupante, 

porquanto se sabe que as políticas públicas tributárias são normalmente 

concebidas em círculo fechado de especialistas e autoridades, sem 

publicidade, sem transparência, obedecendo fundamentalmente a diretrizes 

estabelecidas pelo próprio governo, e carecendo de análises prévias de 

adequação constitucional e legal e de avaliações de impacto normativo. 

Se, por meio de políticas públicas, são concebidas pré-

disposições que, no decurso de sua progressiva realização, poderão vir a 

prejudicar as pessoas, essas pré-disposições poderão tornar-se tanto mais 

irreversíveis quanto mais progredir a sua execução, de modo que é 

fundamental assegurar que, desde a sua concepção, elas se amoldem à 

ordem jurídica. 

As políticas tributárias comumente envolvem renúncias fiscais 

vultosas.  No Estado de São Paulo, o Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o exercício de 2019 prevê, por exemplo, que a renúncia 

de receitas poderá atingir 16% da arrecadação prevista!  Só de ICMS, os 

valores das desonerações podem superar R$ 20 bilhões. 
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A fim de que o interesse público seja preservado e não haja 

desvirtuamentos nem favorecimentos indevidos, e todos os requisitos 

estabelecidos na Constituição e nas leis sejam atendidos, deve haver um 

rígido e obrigatório exame jurídico prévio dessas políticas por parte da 

Advocacia Pública, que reúne profissionais concursados, tecnicamente 

capacitados e estáveis no exercício das funções que o ordenamento lhes 

comete – os Procuradores do Estado de São Paulo. 

Um exemplo é suficiente a roborar a importância dos órgãos de 

Advocacia Pública no asseguramento de boas e constitucionalmente sólidas 

políticas públicas tributárias e na prevenção de acusações contra Chefes do 

Poder Executivo por improbidade administrativa, notadamente em sede de 

ação civil pública, que têm ocorrido não raramente. 

É cediço que projetos de lei que dispõem sobre anistia, 

remissão, subsídio, crédito presumido, isenção e alteração de alíquota ou 

base de cálculo de tributo devem ser instruídos com a estimativa do seu 

impacto orçamentário-financeiro e atender à lei de diretrizes 

orçamentárias.  Outrossim, os entes tributantes também devem 

demonstrar, em sua proposição, que a renúncia alvitrada foi considerada 

na estimativa de receita da lei orçamentária e não afetará as metas de 

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes 

orçamentárias, ou instruir o projeto com medidas de compensação, por 

meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição.  É o que determina, de forma cogente, o art. 14 da Lei 
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Complementar nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF).  

Confira-se: 

“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: 

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. 

§ 1
o
 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. 

§ 2
o
 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. 

§ 3
o
 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; 
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II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 

respectivos custos de cobrança”. 

Em São Paulo, no entanto, o Tribunal de Contas do Estado 

(TCE) proferiu decisão favorável à aprovação das contas de 2017 do 

Governador, mas com as seguintes recomendações à Secretaria da Fazenda, 

dentre outras: a) “Cuide, doravante, para que o Sistema de Controle Interno 

do Governo promova análises voltadas à estimação e à execução das 

renúncias de receitas no Estado de São Paulo, notadamente quanto ao 

processo de contabilização e à fidedignidade dos valores de benefícios 

fiscais fruídos, aos impactos nas metas fiscais estabelecidas na LDO, bem 

assim à participação nos processos de avaliação da efetividade da política 

de renúncia fiscal”; b) “Submeta os pleitos de concessão de benefícios 

Fiscais ao Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ); aprimore 

o estudo financeiro que somente considera o quanto que o Estado deixará 

de arrecadar; preveja o impacto da renúncia de receitas nas metas fiscais; e 

indique as medidas de compensação a serem adotadas, bem como avalie os 

retornos socioeconômicos esperados”; c) “Compatibilize os parcelamentos 

dos débitos do ICMS com as condições previstas na mencionada Lei 

Estadual nº 6.374/89, bem assim realize estudos de impacto orçamentário 

financeiro para cada exercício envolvido e preveja respectivas medidas de 

compensação para as renúncias concedidas às quais deverão ser 

incorporadas eventuais remissões e anistias” (cf. 

https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/tc-003546-989-17-

9-balanco-ccm-v12.pdf). 

A advertência do TCE – que, em linhas gerais, reitera aquela 

expedida quando da análise das contas do Governador do Estado relativas 

https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/tc-003546-989-17-9-balanco-ccm-v12.pdf
https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/tc-003546-989-17-9-balanco-ccm-v12.pdf
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ao exercício de 2016 1 – dá-se em razão de São Paulo sistematicamente 

descumprir o citado comando da LRF.  

Esse fato, gravíssimo, poderia ter sido evitado se as 

proposições legislativas em matéria tributária, em especial aquelas que 

cuidam de renúncias fiscais, fossem – insista-se – obrigatória e 

previamente analisadas pela PGE. 

Decerto, os Procuradores do Estado de São Paulo poderiam 

alertar a tempo os administradores públicos dos sérios riscos e das gravosas 

consequências jurídicas decorrentes do encaminhamento, aprovação e 

efetivação de proposições que desatendem a LRF, isto é, que violam o 

princípio da legalidade. 

À guisa de ilustração, o Chefe do Poder Executivo estadual 

encaminhou à Assembleia Legislativa paulista, em 3 de maio de 2017, o 

Projeto de Lei nº 253, com o objetivo de instituir o “Programa de 

Parcelamento de Débitos – PPD” e estabelecer, relativamente a débito 

tributário, (i) a redução de 75% do valor atualizado das multas punitiva e 

moratória e de 60% do valor dos juros incidentes sobre o tributo e sobre 

a multa punitiva, na hipótese de recolhimento em uma única vez; e (ii) a 

redução de 50% do valor atualizado das multas punitiva e moratória e 40% 

do valor dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa punitiva, na 

hipótese de parcelamento; e, relativamente a débito não tributário e multa 

                                           
1 Relativamente às contas de 2016 do Governador, o Tribunal de Contas do Estado emitiu parecer favorável 

à aprovação, mas com a seguinte ressalva: “Na concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita, o governo deverá atender o quanto determina o artigo 14 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal, comprovando, sempre, a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que o benefício fiscal iniciar sua vigência e também nos dois seguintes, conforme ali prescrito” 

(https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/10_-_tc-5198.989.16_-_parecer.pdf). 
 

https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/10_-_tc-5198.989.16_-_parecer.pdf
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imposta em processo criminal, (i) a redução de 75% do valor atualizado 

dos encargos moratórios incidentes sobre o débito principal, na hipótese de 

recolhimento em uma única vez; e (ii) a redução de 50% do valor 

atualizado dos encargos moratórios incidentes sobre o débito principal, na 

hipótese de parcelamento (cf. 

www.al.sp.gov.br/spl/2017/05/Propositura/1000038252_1000060793_Prop

ositura.doc). 

Da mensagem de encaminhamento, não constaram, apesar 

necessários, os elementos exigidos pelo art. 14 da LRF: apenas a menção 

genérica a “estudos realizados pela Secretaria da Fazenda” e a “ofício (...) 

encaminhado pelo Titular da Pasta”, que a ela foi anexado.  Referido 

ofício, de uma lauda, assinado pelo Secretário da Fazenda, compunha-se de 

três itens, todos descritivos das alterações legislativas propostas: o 

primeiro, relativo à alteração da Lei nº 13.457, de 2009, o segundo, 

concernente à modificação da Lei nº 13.296, de 2008, e o último, atinente 

ao programa de parcelamento de débitos propriamente dito. 

A resposta ao pedido de informações de 22 de junho de 2018, 

registrado no Serviço Estadual de Informações ao Cidadão (SIC) sob o nº 

362151810731, confirma que “não houve, por parte da Secretaria da 

Fazenda, a apresentação de consulta formal à PGE, anterior ao envio do 

Projeto de Lei nº 253/2017”, razão pela qual “a PGE não foi instada a 

emitir manifestação acerca da regularidade formal da tramitação da citada 

proposição”.  

Se mencionado projeto tivesse sido tecnicamente examinado 

pela PGE – insista-se –, os Procuradores do Estado poderiam ter 

http://www.al.sp.gov.br/spl/2017/05/Propositura/1000038252_1000060793_Propositura.doc
http://www.al.sp.gov.br/spl/2017/05/Propositura/1000038252_1000060793_Propositura.doc
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assegurado a correção jurídica da política tributária em questão, mediante 

solicitação de complementação da instrução da proposição com os 

elementos legalmente indispensáveis, evitando-se, desta sorte, 

questionamentos judiciais em torno da Lei nº 16.498, de 2017.  Afinal, não 

são raros, nos tribunais, casos de declaração de inconstitucionalidade de 

leis e de condenação de agentes públicos por improbidade administrativa, 

com base no art. 10 da Lei nº 8.429, de 1992, que veda “conceder benefício 

administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou 

regulamentares aplicáveis à espécie” (inciso VII) e “agir negligentemente 

na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à 

conservação do patrimônio público” (inciso X), infrações que sujeitam os 

seus transgressores ao ressarcimento integral do dano, à perda da função 

pública, à suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos e à 

proibição de contratar com o Poder Público, dentre outras cominações (cf. 

art. 12, II) 2. 

Por conseguinte, o SINDIPROESP propõe seja alterado o art. 

43, II, da Lei Complementar nº 1.270, de 2015 (Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo), a fim de que seja atribuída à 

Procuradoria de Assuntos Tributários a competência para examinar 

propostas de emenda à Constituição, anteprojetos de lei e minutas de 

                                           
2 No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há precedentes de condenação de prefeitos por improbidade 

administrativa e de declaração de inconstitucionalidade de lei por descumprimento da regra prevista no art. 

14 da LRF (cf., por exemplo, as Apelações nºs 0003909-61.2011.8.26.0197 e 007528-27.2009.8.26.0081 e a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2141729-58.2015.8.26.0000).  Atualmente, o Governador Rodrigo 

Rollemberg, do Distrito Federal, o Deputado Distrital Rafael Prudente respondem a ações por improbidade 

administrativa, por não observarem o referido dispositivo legal (cf. 
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8771-mpdft-

ajuiza-acao-de-improbidade-por-irregularidades-em-programa-de-renuncia-fiscal e 
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10082-mpdft-move-acao-contra-

deputado-que-concedeu-beneficio-fiscal-sem-observar-os-requisitos-legais-necessarios). 

http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8771-mpdft-ajuiza-acao-de-improbidade-por-irregularidades-em-programa-de-renuncia-fiscal
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2016/noticias-2016-lista/8771-mpdft-ajuiza-acao-de-improbidade-por-irregularidades-em-programa-de-renuncia-fiscal
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10082-mpdft-move-acao-contra-deputado-que-concedeu-beneficio-fiscal-sem-observar-os-requisitos-legais-necessarios
http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2018/10082-mpdft-move-acao-contra-deputado-que-concedeu-beneficio-fiscal-sem-observar-os-requisitos-legais-necessarios
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decreto de iniciativa do Governador do Estado não só por determinação do 

Procurador Geral ou por solicitação do Secretário da Fazenda, mas, 

obrigatoriamente, em todos os casos de alteração da ordem jurídica 

tributária estadual. 

Sugere-se, assim, seja dada a seguinte redação ao referido 

dispositivo legal: 

“Artigo 43 - Compete à Procuradoria de Assuntos Tributários 

prestar consultoria e assessoramento jurídico em matéria fiscal e em 

matéria tributária, em especial: 

(...) 

II - examinar propostas de emenda à Constituição, anteprojetos de 

lei e minutas de decreto, inclusive por determinação do Procurador Geral 

ou por solicitação do Secretário da Fazenda”. 

São Paulo, 7 de agosto de 2018. 

 

DERLY BARRETO E SILVA FILHO 

PRESIDENTE DO SINDIPROESP 

 


