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AAFRON

SOBRE NÓS
A Febrafite (Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais) é uma entidade associativa de âmbito nacional que representa 
mais de 30 mil Auditores Fiscais das Receitas Estaduais do Brasil.

A entidade tem como missão formular propostas de políticas públicas 
para o aprimoramento do Sistema Tributário Nacional, ampliar a 
competitividade, a segurança jurídica e o crescimento da economia 
brasileira.



A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/1988) e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar 101/2000, LRF) estabeleceram exigências complementares aos orçamentos 
públicos com o objetivo de ampliar a transparência fiscal, e uma delas é a demonstração das renúncias 
fiscais.

            O conceito de renúncias tributárias também é apresentado na LRF como sendo:

“Art. 14. § 1° 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”. (Brasil, 2000) 

No contexto internacional, apesar de existir uma certa dificuldade de definir um conceito que 
não seja muito genérico para as renúncias tributárias, Surrey (1973) trouxe uma formulação de 
conceito para o termo “Tax Expenditure”, que em português significa “Gastos Tributários”. Rachid 
(2017) reproduziu o conceito introduzido por Surrey (1973) como sendo “gastos indiretos do governo 
realizados por intermédio do sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais e 
constituem-se em uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial 
e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte” (Rachid, 2017).

Apesar da legislação existente, a falta de transparência e de avaliação das renúncias tributárias ainda 
é muito elevada, sobretudo nos governos subnacionais.

Diniz e Afonso (2014) e Afonso e Pinto (2015), fizeram esforços para analisar os gastos tributários da 
União e a necessidade de serem realizadas avaliações das políticas públicas realizadas por intermédio 
destas renúncias. No âmbito dos estados, os esforços para ampliar a transparência, análise e avaliação 
dos incentivos fiscais podem ser vistos em Afonso et al (2014), Pinto (2019) e SEFAZ-RS (2020).

A Emenda Constitucional nº 109/2021 também tratou do tema ao exigir da União um plano de redução 
dos gastos tributários. No contexto subnacional, esse assunto só foi tratado de forma indireta pela EC 
109/21, ao proibir a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, quando 
for declarado estado de emergência fiscal pelo ente.

Diante desse complexo quadro, este estudo se propõe a explorar a evolução da arrecadação do 
principal tributo de competência estadual, destacando aspectos econômicos, tais como a pandemia 
e a atividade econômica, e aspectos estruturais, como o volume das renúncias fiscais que minam as 
contas públicas estaduais sem sequer haver estudos que apresentem seus efeitos econômico-sociais.

Para atingir o objetivo proposto, na seção seguinte este estudo tratará da evolução da arrecadação 
efetiva do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); posteriormente, será 
feita uma análise das renúncias tributárias do ICMS dos estados nos anos de 2019 e de 2020; a seção 
posterior apresentará as renúncias tributárias dos estados em proporção do Produto Interno Bruto 
(PIB) do respectivo ente em comparação com as da União e de outros países selecionados; por fim, será 
apresentada a conclusão do estudo.

INTRODUÇÃO



EVOLUÇÃO DO ICMS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Em 2020 a arrecadação do ICMS foi de R$ 540,6 bilhões, o que corresponde a uma queda real de 0,9% 
em relação ao observado em 2019.

Neste ano de 2020, podemos separar a arrecadação do ICMS em três momentos: o primeiro de janeiro 
a março, quando os efeitos da pandemia ainda não se faziam presente nas estatísticas fiscais estaduais; 
abril a julho, que corresponde ao período de aprofundamento da pandemia e agosto a dezembro, o 
qual podemos classificar como período de recuperação.

No primeiro período, a arrecadação do ICMS apresentou crescimento real de 7,2% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Já no período de abril a julho, a queda foi de 11,5%. No período de 
recuperação, houve crescimento real de 9,9%, sempre em comparação com o mesmo período do ano 
anterior.

A queda real na arrecadação do ICMS no período mais crítico da pandemia trouxe muito temor para 
as administrações públicas estaduais, face o desconhecimento da dimensão dos impactos econômicos 
e do quanto seria exigido de gastos adicionais para fazer frente à demanda gerada pela pandemia.

Já o período de recuperação da arrecadação do ICMS surpreendeu positivamente. A recuperação 
teve como impulsionador o afrouxamento das medidas de distanciamento social, a recuperação da 
atividade econômica concentrado em setores que compõem a base de cálculo do ICMS e o impacto 
econômico das medidas sociais adotadas pelo Governo Federal para mitigar os efeitos da pandemia.

Assim, em uma perspectiva histórica, é possível observar que a recessão econômica de meados de 
2014 ao final de 2016, datada pelo Comitê de Datações de Ciclos Econômicos da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV CODACE) impactou a arrecadação do principal tributo de competência estadual de forma 
mais intensa do que o observado nesta crise sanitária – gráfico 1.

Mas, com o recrudescimento da pandemia e o com atraso no cronograma de vacinação, o cenário 
para 2021 ainda é de muita incerteza. Para passar por este período com menos danos nas contas fiscais 
estaduais, é imperativo que haja uma maior eficiência dos gastos públicos e para que isso ocorra é 
preciso haver transparência e avaliação.

As renúncias fiscais são uma espécie de gasto (gastos tributários) que não aparece de forma explícita 
no orçamento, não se tem muita transparência e tampouco avaliação. Conhecer a dimensão das 
renúncias tributárias do ICMS pode ajudar a trazer mais transparência e sinalizar para a necessidade 
de avaliar e readequar as renúncias fiscais de modo a tornar essa política mais eficiente.

Gráfico 1 - Arrecadação do ICMS | R$ bilhões a preços de fev. /21.



Como já discutido anteriormente, não há muita transparência nas renúncias fiscais do ICMS e, 
acompanhado dessa falta de informação, também não há avaliação dessas renúncias.

Nos últimos anos, houve pequenos avanços, em termos de investigação, na tentativa de ampliar 
a transparência das renúncias tributárias do ICMS. Destacam-se os estudos da FEBRAFITE que 
apresentaram análises das renúncias fiscais do ICMS para amostras representativas de estados para os 
anos de 2018 e 2019.

As conclusões dos dois estudos foram as mesmas. E quando atualizamos as informações para 2020 
o cenário não muda muito. Anualmente, os estados perdem um volume muito expressivo de receita 
tributária em decorrência do elevado volume de benefícios fiscais concedidos sem a efetiva avaliação, 
seja ex ante ou ex post, dos resultados econômicos e sociais alcançados.

Em 2020, o volume renunciado a título de ICMS para uma amostra de 19 estados foi de R$ 92,8 bilhões, 
o que equivale a 19,4% da arrecadação efetiva estadual – tabela 1.

RENÚNCIAS FISCAIS DO ICMS

Tabela 1 – Renúncias  – estados selecionados   

Em R$ Milhões correntes 
Arrecadação ICMS (I) Renúncia ICMS (II) Arrecadação 

Potencial  (III = I + II) 
Peso da renúncia no 
ICMS (IV = II / I) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Total 470.786 479.263 86.378 92.816 557.163 572.079 18,3% 19,4% 

Norte 10.074 10.841 7.038 9.107 17.112 19.948 69,9% 84,0% 

Amazonas 10.074 10.841 7.038 9.107 17.112 19.948 69,9% 84,0% 

Nordeste 83.618 84.946 11.614 12.458 95.232 97.403 13,9% 14,7% 

Alagoas 4.524 4.695 781 809 5.305 5.504 17,3% 17,2% 

Bahia 24.717 24.902 3.597 3.790 28.314 28.692 14,6% 15,2% 

Ceará 13.147 13.222 1.107 1.204 14.254 14.426 8,4% 9,1% 

Maranhão 7.831 8.144 922 1.675 8.753 9.819 11,8% 20,6% 

Paraíba 5.883 6.099 1.806 1.964 7.689 8.063 30,7% 32,2% 

Pernambuco 17.295 17.277 2.242 2.114 19.537 19.391 13,0% 12,2% 

Piauí 4.481 4.724 527 223 5.008 4.947 11,8% 4,7% 

Rio Grande do Norte 5.739 5.881 632 679 6.371 6.560 11,0% 11,5% 

Sul 91.170 91.702 24.286 24.889 115.456 116.591 26,6% 27,1% 

Paraná 30.897 31.392 9.591 10.083 40.488 41.475 31,0% 32,1% 

Rio Grande do Sul (a) 36.529 36.371 8.767 8.729 45.296 45.100 24,0% 24,0% 

Santa Catarina¹ 23.745 23.938 5.928 6.078 29.673 30.016 25,0% 25,4% 

Sudeste 249.409 252.480 30.582 32.434 279.991 284.915 12,3% 12,8% 

Espirito Santo 11.412 11.925 1.297 1.444 12.709 13.368 11,4% 12,1% 

Minas Gerais 51.981 52.524 5.553 6.263 57.534 58.787 10,7% 11,9% 

Rio de Janeiro 36.950 38.693 9.194 7.312 46.144 46.005 24,9% 18,9% 

São Paulo 149.065 149.339 14.538 17.415 163.603 166.754 9,8% 11,7% 

Centro Oeste 36.514 39.295 12.858 13.928 49.372 53.222 35,2% 35,4% 

Distrito Federal 8.174 8.652 1.433 875 9.607 9.526 17,5% 10,1% 

Goiás 17.026 17.817 7.668 7.667 24.694 25.484 45,0% 43,0% 

Mato Grosso 11.315 12.826 3.757 5.386 15.072 18.212 33,2% 42,0% 

 
 

 



Comparando os resultados de 2020 com os de 2019 é possível observar crescimento nominal de 7,45% nas 
renúncias fiscais e de apenas 1,8% na arrecadação efetiva do ICMS. Essa diferença reside no fato de que 
as renúncias tributárias são estimativas realizadas com defasagem de um ano, de modo que eventuais 
mudanças de cenários não são capturadas de forma imediata. Assim, eventuais efeitos que a pandemia 
possa ter causado nos gastos tributários dos estados para o ano de 2020 não serão conhecidos de pronto.

Esta seção visa analisar a renúncia tributária da União para o período de 2019 e 2020. Na seção seguinte, 
será realizada uma análise comparativa entre a renúncia do ICMS dos estados, da União e de alguns países 
da América Latina.

Antes de iniciar essa análise, vale a pena fazer algumas ressalvas. A primeira delas é que as renúncias dos 
governos estaduais correspondem a uma estimativa realizada um ano antes da efetiva renúncia, ou seja, na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada um dos estados. Já a estimativa feita para a União, sofre revisão no 
que chamamos de “bases efetivas”. As bases efetivas correspondem a uma nova estimação das renúncias 
com base em dados efetivamente realizados e não baseados em projeções.

Porém, mesmo havendo a revisão das renúncias da União, elas também são um pouco defasadas, 
principalmente se o objetivo for o de avaliar o impacto da pandemia nas renúncias. A título de exemplo, as 
renúncias estimadas em 2019 para o ano de 2020 no projeto de lei orçamentária anual (PLOA 2020) pela 
União foi de R$ 330,8 bilhões de reais, ao passo que a revisão realizada na divulgação das bases efetivas em 
mar/2021 para o ano de 2020 foi de R$ 317,3 bilhões3.

Em termos de composição regionalizada dos gastos tributários da União em 2020 divulgado no mês 
passado, observa-se que 50% das renúncias ocorreram na região sudeste – Gráfico 2.

Já pela composição por função de governo, o maior gasto tributário fica em comércio e serviços, o segundo 
maior é na função saúde. Importa destacar que essa distribuição funcional não tem a mesma proporção 
quando analisada as diferentes regiões do país. No Sul, por exemplo, a segunda maior renúncia é na função 
agricultura, já no norte e nordeste, a função indústrias assume a segunda colocação. No Centro Oeste há 
mudança tanto para a maior quanto para a segunda maior renúncia por função.4

Importa destacar que do crescimento de 0,3 pontos percentuais do PIB, observado entre 2019 e 2020, 0,2 p.p. 
corresponde ao aumento na renúncia tributária dos estados e 0,1p.p. corresponde ao aumento na renúncia 
tributária da União.

3 Disponível em: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/renuncia-fiscal/demonstrativos-dos-gastos-
tributarios/arquivos-e-imagens/dgt-bases-efetivas-2018-serie-2016-a-2021-base-conceitual-e-gerencial.pdf

4 Detalhes das renúncias da União com recorte por região e por função, ver anexo 1 desta nota técnica.

GASTOS TRIBUTÁRIOS DA UNIÃO

Grá co Gastos tributáriosd aU nião porr egião| R$ bilhõesc orrentee part.%

Fonte: SRFB.E laboraçãop rópria.
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Além disso, a partir das renúncias da União, é possível conhecer as “desonerações instituídas” ano a ano 
desde 2010, ou seja, dá para saber se as renúncias totais subiram por concessões de novos benefícios 
ou por mudança nas bases efetivas. No caso dos estados, essa informação não é possível obter.

Feita as ressalvas, podemos iniciar a análise com base nos gastos tributários da União. Os gastos 
tributários da União aumentaram nominalmente 0,2% em 2020, ao passo que a arrecadação das 
receitas federais caiu nominalmente 3,4%. Em 2019 houve 14 mudanças na legislação em que foram 
instituídas novas desonerações. A estimativa de impacto das desonerações instituídas em 2019 foi de 
R$ 183 milhões para 2019 e de R$ 9,9 bilhões para 2020.5

Em 2020 o volume de desonerações instituídas foi muito maior que o observado em 2019, seja em 
termos de impacto, seja em termos de quantidade. Foram instituídas 31 novas desonerações em 2020, 
sendo a maioria de caráter temporário e com impacto apenas em 2020. O valor total correspondente a 
estas novas desonerações foi estimado pela Secretaria da Receita Federal em R$ 27,6 bilhões de reais.6

Os expressivos valores renunciados pela União representam apenas uma parte do montante 
de benefícios fiscais que são concedidos ano após ano pelo governo. Assim, se somados os gastos 
tributários dos estados, as renúncias tributárias chegam a 5,4% do PIB (R$ 402,9 bilhões) em 2019 e em 
5,5% do PIB em 2020 (R$ 410,1 bilhões).

Com o objetivo de apresentar uma avaliação comparativa do volume de renúncias fiscais dos estados 
vis-à-vis o observado no Governo Federal e em outros países, esta seção trará uma comparação das 
renúncias fiscais em % do PIB.

Com base nas informações do Inter-American Center of Tax Administrations – CIAT, os gastos 
tributários de países da América Latina foram, em média, 3,5% do PIB. Dentre estes países, a República 
Dominicana é o país com maior percentual de renúncias tributárias em relação ao PIB e o Brasil, 
considerando apenas os gastos tributários da União, fica em quarto lugar.

Para realizar a análise comparativa foram utilizados dados de 2018 para os estados, pois é o último ano 
com dados de PIB por Unidade da Federação. Já as renúncias dos países não possuem uma data base 
uniforme, logo, foi considerada a informação mais recente e para a União foram considerados os dados 
de 2018 para ter comparação com o dos estados.

A tabela abaixo explicita, em ordem decrescente, o valor da renúncia fiscal em proporção do PIB 
para os 26 estados, o Distrito Federal, o Governo Federal Brasileiro e mais 16 países da América Latina. 
É possível observar que o estado que possui o maior valor de renúncia tributária como proporção do 
seu próprio PIB é o Amazonas. O percentual, além de ser o maior entre todos os estados brasileiros e o 
Distrito Federal, também é equivalente à maior renúncia tributária dentre os países analisados.

O elevado volume de renúncias fiscais do ICMS no Amazonas é derivado das políticas públicas 
decorrentes da Zona Franca de Manaus.

Outro estado que possui elevado volume de renúncia fiscal em percentual do PIB é Goiás, o qual 
apresenta renúncia de 3,8% do PIB, ficando acima da média dos países analisados. A média das 
renúncias do ICMS dos estados é de 1,4% do PIB7, ao passo que a média das renúncias dos países é de 
3,5% do PIB.

5 Dados disponíveis em: https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/desoneracoes-instituidas-
em-2019-31-01-2020.pdf

6 Disponível em: https://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/desoneracoes-instituidas-
em-2020-15-12-2020.pdf

7 A média corresponde a 1,4% do PIB, mas a soma das renúncias dividido pelo PIB nacional, corresponde a 1,2% do PIB.

COMPARAÇÃO INTERNACIONAL



Para se ter uma ideia da ordem de grandeza que representam esses números, o Brasil, incluindo 
União, Estados e Municípios, apresentou gastos públicos anuais, em 2018, de 3,8% do PIB nacional 
com saúde, conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), e 6,0% com educação, de acordo com a 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A comparação internacional também revela que, se somada a renúncia do ICMS e dos tributos federais, 
o Brasil possui um dos maiores níveis de renúncias tributárias da América Latina.

Tabela 2 – Gastos tributários em % do PIB – ICMS dos estados e países selecionados

Fonte: Longinotti (2019) e SEFAZ-RS (2020).
Obs.: DF, PA e RR só incluem os benefícios gerais. SE declarou não ter renúncias.

Anexo 1



CONSIDERAÇÕES FINAIS

As diretrizes previstas na LRF têm sido pouco efetivas para gerar mais transparência e avaliação 
das renúncias fiscais dos estados.

A dificuldade de obter as informações, a falta de clareza quanto à metodologia de estimação e 
a ausência de avaliação e revisão das estimativas, com bases efetivas, dificultam um diagnóstico 
mais preciso do impacto da pandemia da covid-19 nas renúncias fiscais do ICMS.

Em que pese as limitações, este estudo fez uma avaliação das renúncias tributárias considerando 
aquelas reportadas pelos próprios entes em suas leis de diretrizes orçamentárias e as comparou 
com a arrecadação efetiva. Além disso, houve comparação com os gastos tributários de alguns 
países da América Latina.

Com base no levantamento, podemos chegar às seguintes conclusões:

• As renúncias tributárias do ICMS dos estados possuem volume muito elevado 
– no agregado dos estados 19,4% do ICMS efetivo, além de em alguns estados esse 
percentual superar os 30% da receita – e necessitam de avaliação para mensurar o 
custo-benefício dessas políticas.

• A comparação internacional mostra que ao contrapor a renúncia apenas do ICMS 
com a renúncia de todos os tributos de outros países, inclusive dos tributos federais do 
Brasil, dois estados possuem relação renúncia tributária do ICMS/PIB superior à média 
de todos os gastos tributários dos países selecionados.

• Considerando apenas as renúncias fiscais com o ICMS ( 1,2% do PIB), somadas às 
realizadas com os tributos federais (4,3% do PIB), o Brasil, em 2018, já atingiria a marca 
de gastos tributários na ordem de 5,5% do PIB, denotando o elevado nível de renúncias 
em nosso país (sem contar com as renúncias realizadas com os tributos municipais e 
os demais tributos estaduais, 3º lugar dentre os países pesquisados e volume próximo 
aos gastos públicos brasileiros com educação (6,0% do PIB) e bem superior aos com 
saúde (3,8%)).

• Somados os gastos tributários do ICMS para a amostra dos estados e da União, as 
renúncias tributárias chegam a 5,4% do PIB (R$ 402,9 bilhões) em 2019 e a 5,5% do PIB 
em 2020 (R$ 410,1 bilhões).

• Uma melhor avaliação e a revisão das renúncias tributárias são essenciais e podem 
ajudar os estados neste momento de crise econômica e sanitária.



Fonte: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/receitadata/renuncia-
fiscal/demonstrativos-dos-gastos-tributarios/arquivos-e-imagens/dgt-bases-efetivas-2018-serie-2016-a-
2021-base-conceitual-e-gerencial.pdf

Gastos Tributários da União por função de governo e por região. Em 2020, em 
R$ milhões correntes.
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FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA Norte  Nordeste Centro-
Oeste  Sudeste  Sul  TOTAL  

Comércio e Serviço 19.647 9.1615 .497 33.481 13.952 81.739
Saúde 1.3545 .213 5.3373 6.4576 .532 54.892
Trabalho 9414 .810 4.2122 4.3426 .439 40.743
Agricultura 5.2754 .049 8.8891 0.1389 .943 38.294
Indústria 14.145 7.3411 .750 6.9542 .920 33.110
Assistência Social 5052 .387 1.5311 0.9443 .399 18.766
Educação 5431 .997 1.0707 .314 2.155 13.080
Ciência e Tecnologia 2314 25 3151 0.1301 .239 12.340
Habitação 1246 72 5474 .597 1.299 7.238
Transporte 1893 59 1705 .029 418 6.165
Energia 1287 22 1.3831 .188 1.180 4.601
Cultura 1031 32 92 2.3493 30 3.005
Direitos da Cidadania 43 99 7 6 9212 41 1.379

 1 4 7 6 5 0 5811 52 872
Desporto e Lazer 35 31 1 4 4461 20 646
Administração 2 6 7 4 1731 5 270
Defesa Nacional 0 0 0 37 15 52
Organização Agrária 22 31 8 12 46
Comunicações 3 0 22 1 8
Saneamento 2 0 1 4 1 8

TOTAL 43.28 6 37.50 2 31.01 1 155.09 4 50.363 317.25 6


