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7 – Considerações Finais

1 - Introdução
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI foi proposta

nos seguintes termos:

“REQUERIMENTO Nº 719, DE 2003
Requeremos, nos termos do artigo 13 parágrafo 2º da

Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 34 da XI
Consolidação do Regimento Interno, a constituição de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 07 (sete)
deputados, com a finalidade de, no prazo de 90 (noventa dias),
investigar a guerra fiscal entre estados, com a análise sobre
suas causas e conseqüências, bem como conhecer a estrutura
tributária vigente, analisando a incidência sobre os diversos
setores econômicos, e avaliar os possíveis resultados das dife-
rentes propostas de “Reforma Tributária” em nosso Estado,
visando esclarecer os itens abaixo relacionados:

a) diferentes alíquotas de ICMS para produtos similares,
na comercialização interna ou entre estados da federação;

b) incentivos camuflados como empréstimos em juros sub-
sidiados; prazos especiais de recolhimento; créditos presumi-
dos e outras formas afins;

c) o porquê do tratamento diferenciado da Justiça Federal
em relação a pleitos paulistas aos demais estados, no que se
refere às reclamações, como ADIN e mandado de segurança.

JUSTIFICATIVA
O Estado de São Paulo tem sido bastante prejudicado

pelos remendos de reforma tributária utilizados pelo Governo
Federal nos últimos anos.

Conforme análise do professor e jornalista Rolf Kuntz, no
Brasil, adotou-se o ICMS sujeito, em princípio, a normas bási-
cas aplicáveis em todo o País. Os governos estaduais depen-
diam, para conceder estímulos fiscais ou reduções de alíquo-
tas, de aprovação pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária (CONFAZ), com a participação de todos os secretá-
rios de Fazenda. Com o tempo, multiplicaram-se as violações
prosperando a guerra fiscal com vários estados envolvidos em
leilões de incentivos para atrair investimento. Esse tipo de
recurso tornou-se cada vez mais custoso, na medida em que
mais Estados passaram a utilizá-lo. Uma de suas conseqüên-
cias mais perversas foi o encarecimento, para o Brasil, de
investimentos industriais que teriam sido feitos mesmo sem
incentivos. Os leilões apenas afetaram a decisão de investir
neste ou naquele Estado, reduzindo o benefício líquido para o
País e criando, em muitos casos, condições desiguais de con-
corrência entre as empresas.

Sala das Sessões, em 17-3-2003
Vitor Sapienza, Afanasio Jazadji, Analice Fernandes,

Antonio Salim Curiati, Arnaldo Jardim, Arthur Alves Pinto, Ary
Fossen, Cândido Vaccarezza, Célia Leão, Celino Cardoso,
Conte Lopes, Duarte Nogueira, Edson Aparecido (apoiamento),
Eli Corrêa Filho, Geraldo Lopes, Geraldo Vinholi, João
Caramez, Jorge Caruso, José Carlos Stangarlini, Luis Carlos
Gondim, Luiz Gonzaga Vieira, Maria Lúcia Amary, Marquinho
Tortorello, Pedro Tobias, Ricardo Trípoli, Romeu Tuma, Roberto
Morais, Rodolfo Costa e Silva, Rodrigo Garcia (apoiamento),
Rosmary Corrêa (apoiamento), Roberto de Jesus, Souza Santos,
Ubiratan Guimarães, Vaz de Lima, Vinicius Camarinha.”

A presente CPI é a primeira instaurada na presente legisla-
tura, sendo resultado do entendimento havido após manifesta-
ção do Supremo Tribunal Federal.

2 - Guerra Fiscal
A chamada “Guerra Fiscal”, no tocante ao ICMS, é aquela

que tem por partes os Estados da Federação, e se dá pela con-
cessão de incentivos ou benefícios fiscais sem respaldo legal, à
margem da legislação. Traduz-se também em medidas unilate-
rais de retaliação e o acionamento do Poder Judiciário, princi-
palmente por meio de ADIs (Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade), contra lei ou atos normativos em desconformida-
de com a lei ou com a própria Carta Magna.

O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS é o
mais importante tributo brasileiro. Em 2006, os tributos que
tiveram as maiores arrecadações nominais foram o ICMS (R$
171, 45 bilhões) seguido do Imposto sobre a Renda (R$ 137,24
bilhões), do INSS (R$ 133,02 bilhões) e da CONFINS (R$ 92,24
bilhões), segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento
Tributário.

Trata-se de um imposto não cumulativo, compensando-se
o que for devido em cada operação de circulação de mercado-
rias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas
anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito
Federal; seletivo em função da essencialidade do produto e
plurifásico, pois incide em todas as fases da circulação de mer-
cadorias e serviços.

A Constituição Federal outorga aos Estados e ao Distrito
Federal a competência para instituir o ICMS. Ao Senado
Federal compete, por meio de resolução de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos Senadores, desde
que aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabe-
lecer as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interes-
taduais e de exportação. A Carta Política faculta, ainda, ao
Senado Federal estabelecer alíquotas mínimas nas operações
internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e apro-
vada pela maioria absoluta de seus membros; e fixar alíquotas
máximas nas mesmas operações para resolver conflito específi-
co que envolva interesse de Estados, mediante resolução de
iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros.

Dispõe, ainda, o Texto Magno que lei complementar regu-
lará a forma como, mediante deliberação dos Estados e do
Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados. Quanto à legislação infraconstitucio-
nal, foi recepcionada a Lei Complementar nº 24/75, que dispõe
sobre os convênios, os quais serão celebrados e ratificados
pelos Estados e Distrito Federal, para a concessão ou revoga-
ção de isenções do ICMS.

Em linhas gerais, os convênios são celebrados no âmbito
do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, o qual
é composto por todos os secretários de estado da fazenda.

Os fatores que desencadearam a guerra fiscal no Brasil
são diversos, sendo os mais relevantes as disparidades sociais,
políticas e econômicas existentes entre os entes da federação,
a complicada sistemática da cobrança do ICMS, principalmente
nas operações interestaduais e a disputa acirrada entre os
Estados pela retomada dos investimentos externos no País.

3 – Reforma Tributária do ICMS
No Congresso Nacional tramita a Proposta de Emenda

Constitucional n° 285/2004, tratando de reforma do sistema
tributário. Essa proposta guarda muita semelhança com a PEC
n° 41/2003, que originou a Emenda Constitucional n° 42/2003.
Tal proposta propunha novas regras para a solução da guerra
fiscal, porém as mudanças mais profundas não foram aprova-
das, não alterando a sistemática da cobrança do ICMS, perpe-
tuando, assim, o impasse entre os Estados. Na PEC n°
285/2004 foram mantidas as regras da PEC n° 41/2003, inclu-
sive as regras de transição, porém foi ampliado o rol de hipóte-
ses que autorizam a concessão de isenção, a redução de base
de cálculo, o crédito presumido e outros benefícios fiscais rela-
tivos ao ICMS.

Paralelamente, há a intenção de um grupo pluripartidário
de apresentar um substitutivo à proposta, o qual inclui a fusão
de impostos com a criação de um novo tributo federal, sobre o
consumo e a produção. Esse tributo, o Imposto sobre o Valor
Agregado (IVA), implicaria na unificação do ICMS, no âmbito
estadual, e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no
âmbito federal, além da extinção das contribuições da Confins
e do PIS-PASEP.

Atualmente, a cobrança do ICMS interestadual é feita na
origem, ou seja, no Estado em que ocorre a produção. A pro-
posta do Governo Federal é que a cobrança seja realizada no
Estado de destino, onde se dá o consumo do produto. Este sis-
tema, adotado em diversos países, é considerado eficaz no
combate às desigualdades regionais, beneficiando as regiões
menos desenvolvidas. Com isso, objetiva-se acabar com uma
das principais causas da guerra fiscal entre os Estados. Porém,
esta solução não é pacífica e encontra resistência em diversos
Estados devido à necessidade de compensação.

O Ministério da Fazenda propõe uma reforma tributária
com longa transição, previsão de 12 a 17 anos, para a mudan-
ça na arrecadação do ICMS. De acordo com o jornal “ O
Estado de São Paulo”, página A4, do dia 05 de março de 2007,
uma mudança brusca no sistema de cobrança do ICMS resulta-
ria em uma perda para o Estado de São Paulo de R$ 8,5
bilhões. Porém, com uma mudança gradual, o Estado poderia
ser compensado com o arrefecimento da guerra fiscal.

A arrecadação do ICMS cresceu 46% nos últimos 10 anos,
cifra equivalente a R$ 54,1 bilhões de acréscimo aos cofres
estaduais. Entretanto, ainda de acordo com o mesmo jornal, o
Estado de São Paulo perdeu R$ 10 bilhões de arrecadação de
ICMS nesses dez anos. Entre 1997 e 2006, o Estado reduziu
sua participação no ICMS de 39,5% para 33,7%. Há várias
causas para esta queda, a principal é a perda para os Estados
de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins devido
à expansão econômica da região e aos incentivos fiscais ofere-
cidos por esses Estados.

A título de ilustração, o Anexo A apresenta quadros da
participação relativa dos Estados na arrecadação do ICMS.

4 - Comissão Parlamentar de Inquérito – Guerra
Fiscal

Ao Poder Legislativo não cabe somente as tarefas de
representação política e de legislar, mas, ainda, o mandato de
fiscalizar. As comissões parlamentares de inquérito são instru-
mentos de ação investigatória do Parlamento, inclusive atri-
buindo-se a elas, de acordo com a Constituição Federal em seu
artigo 58, §3°, poderes de investigação próprios das autorida-
des judiciais. Se for o caso, as conclusões dos trabalhos da CPI
serão encaminhadas ao Ministério Público para que promova a
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

As Comissões somente poderão ter como objeto fato
determinado e devem ter prazo certo de duração.

Há duas categorias de comissões parlamentares de inqué-
rito: as que investigam denúncias de irregularidades na admi-
nistração pública e as que investigam fatos não diretamente
relacionados à administração pública, mas que possuem gran-
de interesse público. A presente Comissão se enquadra predo-
minantemente na segunda categoria.

Com base no Requerimento nº 719/2003, o Senhor
Presidente desta Casa de leis, ante a indicação dos senhores
líderes partidários, por meio do Ato nº 35 de 2006, de 1º de
dezembro de 2006, constituiu a presente Comissão nos seguin-
tes termos:

“O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições regimentais e observadas as
indicações dos Líderes Partidários, nomeia os seguintes
Deputados para comporem Comissão Parlamentar de
Inquérito, constituída pelo requerimento n.º 719 de 2003, com
a finalidade de, no prazo de 90 (noventa) dias, investigar a
guerra fiscal entre Estados, com a análise sobre suas causas e
conseqüências, bem como conhecer a estrutura tributária
vigente, analisando a incidência sobre os diversos setores eco-
nômicos, e avaliar os possíveis resultados das diferentes pro-
postas de “Reforma Tributária” em nosso Estado, visando
esclarecer:

a) diferentes alíquotas de ICMS para produtos similares,
na comercialização interna ou entre estados da federação;

b) incentivos camuflados como empréstimos em juros sub-
sidiados; prazos especiais de recolhimento; créditos presumi-
dos e outras formas afins;

c) o porquê do tratamento diferenciado da Justiça Federal
em relação a pleitos paulistas aos demais estados, no que se
refere às reclamações, como ADIN e mandado de segurança

PT
Membro efetivo Beth Sahão
Membro substituto Mário Reali
PSDB
Membro efetivo Vaz de Lima
Membro substituto Roberto Engler
PFL
Membro efetivo Edmir Chedid
Membro substituto José Caldini Crespo
PTB
Membro efetivo Conte Lopes
Membro substituto Campos Machado

PDT
Membro efetivo Rogério Nogueira
Membro substituto José Dilson
PPS
Membro efetivo Roberto Morais
Membro substituto Arnaldo Jardim
PMDB
Membro efetivo Baleia Rossi
Membro substituto Jorge Caruso
Assembléia Legislativa, em 1º de dezembro de 2006
a) RODRIGO GARCIA – Presidente”

Ainda no que toca a esta Comissão, foram publicados os
Atos nº 38 e 40, ambos de 2006, nomeando, respectivamente,
os Deputados Ítalo Cardoso, pelo Partido dos Trabalhadores, e
Geraldo Lopes, pelo Partido do Movimento Democrático
Brasileiro, membros substitutos tendo em vista a renúncia, res-
pectivamente, dos Deputados Mário Reali e Jorge Caruso.

Em reunião realizada no dia 06 de dezembro de 2006,
foram eleitos presidente da Comissão, o Deputado Roberto
Morais e Vice-presidente, o Deputado Baleia Rossi.

Na reunião extraordinária realizada no dia 27/02, foi apro-
vado requerimento de prorrogação dos trabalhos da Comissão
por 15 dias, recaindo o prazo final no dia 14 de março de
2007. Ato do Presidente prorrogou os trabalhos.

5- Reuniões
5.1 Dia 06/12/2006
Reunião Especial de Eleição do Presidente e do Vice-presi-

dente
Presidida nos termos regimentais pelo Deputado Conte

Lopes e presentes os Deputados Baleia Rossi, Beth Sahão,
Edmir Chedid, Roberto Morais e Rogério Nogueira e ausente o
Deputado Vaz de Lima, foram eleitos por unanimidade
Presidente, o Deputado Roberto Morais e Vice presidente, o
Deputado Baleia Rossi.

Reunião de Designação dos Relatores e Sub Relatores
Em seguida, realizou-se a primeira reunião extraordinária

da Comissão com a finalidade de discutir o encaminhamento
dos trabalhos deste órgão técnico. Foram designados pelo
Presidente o Deputado Edmir Chedid, relator geral da CPI e o
Deputado Conte Lopes, relator adjunto. Foram também desig-
nados sub-relatores: relativamente ao item “a”, a Deputada
Beth Sahão, ao item “b”, o Deputado Rogério Nogueira e ao
item “c”, o Deputado Vaz de Lima.

Foi aprovado requerimento da Deputada Beth Sahão pro-
pondo a convocação do Senhor Henrique Shiguemi, coordena-
dor da Administração Tributária, a fim de prestar esclarecimen-
tos sobre os mecanismos e medidas fiscais de combate à guer-
ra fiscal e à intrincada legislação tributária, além de informa-
ções sobre a renúncia de receita e impostos e dívida ativa do
Estado. (doc. 01)

* * *
5.2 Dia 13/12/2006
Votação de Requerimentos
Presentes os Deputados Baleia Rossi, Beth Sahão, Conte

Lopes, Edmir Chedid, Roberto Morais e Rogério Nogueira.
Ausente o Deputado Vaz de Lima. O Senhor Henrique Shiguemi
Nakagaki, coordenador da Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda, justificou sua ausência tendo em vista
que estaria presente à reunião do Confaz, no Estado do
Amapá.

Foi aprovado, com as alterações sugeridas pelos Deputados
Edmir Chedid e Beth Sahão com a concordância do autor, reque-
rimento de informação do Deputado Rogério Nogueira dirigido à
Secretaria de Estado da Fazenda (doc. 2).

Foram aprovados, ainda, requerimentos da Deputada Beth
Sahão convocando os Senhores Vitor Hugo Rodrigues Alves,
delegado da Polícia Federal, que comandou as investigações
que apuraram uma sonegação fiscal que deu prejuízo de um
bilhão de reais, envolvendo frigoríficos com sede no Estado de
São Paulo, para prestar esclarecimentos sobre liberações frau-
dulentas de créditos de ICMS do Estado de São Paulo (doc.
03); o Procurador Geral da República, em Guarulhos, Dr.
Matheus Baraldi Magnani, que teve participação destacada
junto à Policia Federal e à Receita Federal, na apuração de
fraudes na importação de produtos por empresas de São
Paulo, para prestar esclarecimentos sobre o subfaturamento de
mercadorias estrangeiras, para diminuir a incidência de impos-
tos, entre os quais o ICMS (doc. 04); e requerimento objetivan-
do a realização de audiência pública com o tema “Guerra
Fiscal e Reforma Tributária” (doc 05).

* * *
5.3 Dia 20/12/2006
Oitiva do Dr. Henrique Shiguemi Nakagaki, Coordenador

da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e vota-
ção de requerimentos

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Gostaria de dar
o bom dia a todos os deputados, principalmente o Presidente,
Roberto Morais, em nome de quem cumprimento todos os
deputados presentes, agradeço também a presença dos técni-
cos da Secretaria da Fazenda, cumprimentar todos os membros
da CPI, titulares e suplentes. Gostaria, em primeiro lugar, agra-
decer a compreensão dos Srs. Deputados pelo adiamento do
meu comparecimento para o dia de hoje, as razões foram já
explicitadas no ofício que eu encaminhei ao Presidente da
Comissão, Deputado Roberto Morais. Compareço a esta CPI da
Guerra Fiscal com muito prazer, o assunto é extremamente
importante, é rico em controvérsias, o nosso objetivo é somar
com as discussões acerca do assunto, com idéias e contribui-
ções ao debate, motivando outras opiniões, inclusive conclu-
sões diversas, na busca de uma solução de conflito entre os
estados. Na verdade, esse assunto envolve o setor público, o
setor privado, a Assembléia Legislativa, Câmaras de
Deputados, entidades ligadas à OAB, aos economistas, esse
assunto realmente envolve a questão da tributação.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Quero
agradecer a presença do ilustre Deputado Vitor Sapienza, autor
do requerimento que propôs a CPI da Guerra Fiscal. Agradeço
a presença no plenário do meu amigo, de partido inclusive,
sempre líder Vitor Sapienza. Prossiga, Dr. Henrique.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Relativamente à
questão da CPI da Guerra Fiscal, já houve um Requerimento
2289, que teve o objetivo de apurar as conseqüências financei-
ras para o Estado, em face dos incentivos fiscais concedidos
pelos demais estados membros da federação, em desacordo
com as normas do CONFAZ. Então, fazendo homenagem ao
Deputado Vitor Sapienza, o Presidente desta Comissão foi o
nobre Deputado Vitor Sapienza, o relator o Deputado Vaz de
Lima, nosso colega Fiscal de Rendas. E gostaria de dizer que
em 99 o Sindicato de Fiscais de Renda, hoje tem a presença do
futuro presidente do Sinafresp, Dr. Lauro, o Sinafresp preocu-
pado com essa questão da tributação, da reforma tributária,
realizou um evento, que falava da tributação na economia glo-
balizada, debates sobre os princípios de uma proposta de
reforma tributária. E agora, através do Requerimento
719/2003, também do nobre Deputado Vitor Sapienza, fez um
requerimento, visando obter informações sobre a questão da
reforma tributária e, principalmente, a questão ligada à guerra
fiscal. E mais recentemente, no mês de agosto, deste ano, a
Secretaria da Fazenda, preocupada com a questão ligada à
reforma tributária, realizou um seminário, discutindo os princí-
pios da PEC 285 e também os princípios norteadores, o qual
seria reforma tributária ideal. E para fazer essa apresentação
de um tema bastante complexo, que é a tributação, principal-
mente a questão de ICMS, exige uma apresentação, que para
esse fim eu achei importante fazer uso do power point, de
sorte que todos os senhores possam entender o ICMS, a siste-
mática de ICMS, entendendo a guerra fiscal, modalidades de
guerra fiscal, reação paulista, falarei rapidamente também
sobre a PEC 285 e também um questionamento técnico sobre
a reforma tributária ideal. Então, pediria aqui permissão ao
nobre presidente que pudesse colocar ao lado. E aí gostaria de
entregar um documento, é da nossa apresentação de hoje.

Então, eu me apresento: sou Henrique Shiguemi Nakagaki,
Coordenador da Administração Tributária do Estado de São
Paulo, assumi a coordenação em janeiro de 2004 e encerro o
período agora em dezembro. Poderíamos passar para a tela
seguinte, por gentileza, então repetindo o seguinte, eu preparei
um roteiro, que o ICMS em termos Brasil/São Paulo, a sistemáti-
ca do ICMS, entendendo a guerra fiscal, a modalidade guerra
fiscal, Reação Paulista, PEC 285, reforma tributária em tramita-
ção no Congresso Nacional, uma proposta de uma reforma tri-
butária sob a visão técnica da administração tributária.

Aqui é o seguinte, procurei colocar aqui um quadro sobre
a carga tributária, então é o seguinte, eu peguei um período de
65 a 2005, qual a carga tributária Brasil em 2005? De 38.94,
essa é a carga tributária referente o ano de 2005. Quanto isso
representa à União, aos estados e municípios? A União repre-
senta 57,6% da carga tributária, nos estados todos, nos 27
estados, 25.2, os municípios 17.2, isso totalizando 100%. O
que eu queria mostrar aqui é o seguinte: no ano de 88, foi ano
em que houve a alteração constitucional e a incorporação de
setores ligados a comunicações, energia elétrica e combustí-
veis. E, portanto, significa aí de 83 a 2006 um ganho importan-
te, e você vê em 91chegamos a 29.6. Aos Estados em 2005
chegou a 25.2, significa o seguinte, que os estados vêm per-
dendo a sua participação na carga tributária nacional, se verifi-
ca por parte da União e o crescimento também por parte dos
estados. Eu coloquei lá LK, que é a Lei Kandir, então é o
seguinte: no ano 2005 se eu retirar a parte da Lei Kandir, que é
transferida aos estados teria aí um valor da carga tributária
dos estados 24.8 e portanto aumenta a carga da União, a
União ficaria com a parcela maior e os municípios também
reduzem a sua participação.

Por favor a tela seguinte, aqui eu procurei também mos-
trar quanto é o ICMS da tributação geral. Então, o seguinte, o
ICMS representa 21% desse bolo tributário, o ISS dois por
cento, o resto são demais tributos, principalmente da área
federal. Então, eu coloquei esse quadro mais no sentido de
focar a discussão que nós vamos ter, a questão da guerra fis-
cal, referente a esse bolo apenas de 21%. Não estamos falan-
do da tributação, principalmente da União. E aqui o seguinte,
mostrar também, o ICMS, juntamente com o IPI, Confins, PIS,
PASEP e ISS, é tributação de consumo, ligada a consumo. O
que eu quero mostrar nesse gráfico, o ICMS vem perdendo o
espaço no conjunto, então você pega de 97, a gente tinha uma
faixa entre 21 e 22%, quando chegamos em 2004 já teve uma
redução significativa a participação do ICMS nesse bolo tribu-
tário. Por que isso? Porque há um crescimento muito forte do
PIS e Confins, é uma tributação federal. Em 97/98 você tem lá
ITI, Confins, PIS e PASEP, na parte do ICMS Brasil está nessa
cor vermelha, ICMS São Paulo já estou focando neste momen-
to já o Estado de São Paulo. São Paulo aqui está em cor ama-
rela, então em 97/98 esses três tributos aqui estavam mais ou
menos num percentual de participação equivalente. Quando
chegamos aqui em 2004/2005 essa tal das contribuições aqui
federais têm crescido bastante, então aquele quadro anterior
mostra a participação do ICMS e nos estados brasileiros têm
reduzido, por quê? Porque há uma pena dos estados e um
crescimento da participação desses tributos federais aqui.
Então, continuando aqui, tem um quadro aqui, que é o seguin-
te, já começa a tocar aqui a questão da tributação no Estado
de São Paulo. Então, para os senhores terem idéia do valor
envolvido em termos de arrecadação paulista, eu coloquei aqui
um dado de 2005, quanto é o ICMS dessa carga tributária do
Estado de São Paulo, então você tem uma arrecadação do
Estado de 57.2 bilhões, dos quais o ICMS significa 87.8%, o
IPVA 8,1%, IPC 0,6, taxa 3,6, então é o seguinte, o foco que
quero colocar aqui é a discussão sobre o ICMS, representa
quase 88% a arrecadação do Estado de São Paulo. E aqui que-
ria mostrar também como vem se comportando a arrecadação
do ICMS no período 2001 a 2006. Então, vocês podem verificar
que o melhor período de arrecadação do ICMS foi no ano de
2001, em termos reais, esse tempo aqui trabalhando...Então,
de 2000 para 2006, aqui eu já considerei já o estimado em
dezembro, para a gente fechar este ano. Queria aqui em 2001,
ela citava aí um valor de 55.9, ela vem caindo, no ano de 2003
foi um período bastante difícil para a economia paulista e aí
em seguida houve um crescimento e chegaremos em 2006 a
um percentual de 55.5, então significa que este ano aqui che-
garemos em torno de uma arrecadação em termos reais IGTBI,
GV, é cem por cento de arrecadação global, dos quais 75% são
valores que vão para as prefeituras. Então, para concluir dizer
que a arrecadação de 2006, em termos reais, comparativamen-
te com o ano de 2005, houve um crescimento de 6,3% em ter-
mos reais. E aqui mostrar um pouco a participação da arreca-
dação do ICMS Brasil, a participação melhor dizendo de São
Paulo, na arrecadação de ICMS a nível Brasil. Então, tenho
aqui no ano de 2004 a participação paulista em relação ao
ICMS global, nível Brasil, era 33.22, ela vem caindo e hoje
temos em 2006, é um dado projetado até setembro. Então ali
aparece ...até setembro, número exato, 32.9. Feita essa ques-
tão mais econômica, gostaria agora de entrar numa questão
mais ligada à questão legal, questão constitucional, para
depois em seguida entrar nas questões mais operacionais.
Então, é o seguinte, pela Constituição, a regra do ICMS segue
o princípio da não cumulatividade, então a Constituição diz o
seguinte “O imposto previsto no Inciso II, que é o ICMS, aten-
derá o seguinte: não será cumulativo, compensando-se no que
for devido em cada operação, relativa à circulação de merca-
dorias, prestação de serviços, é um montante cobrado anterior-
mente. O que significa isso? Significa o seguinte, o contribuin-
te ele compra a mercadoria a cem reais, alíquota 18, ele debi-
ta, em seguida, na operação seguinte uma venda, existe ques-
tão de anti-crédito, eu só vou cadastrar graficamente como
isso funciona. Um exemplo que eu queria mostrar para vocês,
o funcionamento em termos gráficos da questão do princípio
da não cumulatividade. Então, temos uma indústria, temos o
atacado e o varejo, então o seguinte, vamos supor que uma
empresa venda a mercadoria a cem reais, a indústria vende a
cem, alíquota 18%, então o seguinte, eu cobro 18% sobre mil
e apresento o ICMS de 180 reais. Na etapa seguinte vende por
atacado, estou fazendo uma coisa bastante simplificada para
todo mundo entender a sistemática do princípio da não cumu-
latividade. Então, eu pego no caso o atacado, o atacado ven-
deu esse produto a 1300 reais, então o que significa, 18%
sobre 1300 existe um doc de 234, só que ele credita 180, é o
que prevê a Constituição, princípio da não cumulatividade.
Então, ele credita 180, mas como ele vendeu a 1300, 18% inci-
de sobre a diferença, portanto, ele recolhe o ICMS de 54. Na
etapa seguinte, que é o varejo, o varejo vendeu essa mercado-
ria a 1700, então ele tem que calcular 18% sobre 1700 e dá
um débito de 306 reais. Aí o que fazemos? Ele tem esse débito
que existia no atacado, 234, ele se credita no varejo lá, que é
234, o que acontece com o varejo? Ele vai cobrar sobre o valor
acrescido, portanto dá 18% de valor acrescido significa que
você teve dois por cento, no fundo qual o valor pago em ter-
mos de ICMS? Significa o valor, eu posso até somar 180,
somar 54, que é na área do atacado, sobra varejo 72, perfaz
um total de 306, exatamente a carga final do cálculo de ICMS,
que é 306. Então, cada etapa do atacado e varejo para uma
parcela, então soma 180, 54 de atacado e o varejo 72, totaliza
306 reais. O documento da CPI fala sobre a questão das alí-
quotas, então eu procuro aqui não falar das alíquotas internas,
porque na verdade a guerra fiscal não se realiza dentro do
ambiente do mercado paulista, ela ocorre em função de uma
alíquota diferenciada nos demais estados. Então, eu coloquei
aqui o seguinte, o que diz a Constituição, o que diz as decisões
do Senado para as operações na região norte, nordeste, cen-
tro-oeste e no Estado de Espírito Santo, a alíquota é de sete
por cento. O governo de São Paulo para a alíquota de sete por
cento, e quando o governo realiza operações regiões sul e
sudeste incide alíquota de 12%. Por exemplo, eu vendo, São
Paulo vende para o Paraná, a alíquota é de 12%, gostaria de
esclarecer também que essa questão das alíquotas é um dos
fundamentos da guerra fiscal, juntamente com a questão de
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concessão de outros benefícios. Mais para frente eu vou expli-
car. Eu coloquei aqui também, o que diz a Constituição sobre
isenções e incentivos e benefícios fiscais, a Constituição é
clara, qualquer isenção, incentivo ou benefício fiscal, relativo
ao ICMS tem aprovação de todos os estados brasileiros. Isso
foi disciplinado - podemos passar para o seguinte - Lei
Complementar 2475, onde estabelece que toda a celebração
de convênios com os estados, Distrito Federal, referente à isen-
ção, redução, exceção de cláusulas presumidas e quaisquer
outros incentivos têm que ser aprovado na reunião de todos os
secretários, reunião do CONFAZ. E aqui o seguinte, o impor-
tante, até deixei destacado lá, a concessão de benefícios
dependerá de decisão unânime de todos os estados brasileiros,
é cem por cento de participação. Se houve, por exemplo, 27
estados, que é um assunto importante lá, se o Estado votar
contra não é aprovado esse benefício fiscal, esse é o conceito
que é importante que os senhores pudessem sugiram, esse
assunto vai gerar a questão da discussão da guerra fiscal. Pela
legislação tem que ter aprovação unânime.

Eu gostaria de falar um pouco, antes da questão da guerra
fiscal, no que consiste a guerra fiscal. A guerra fiscal consiste,
na verdade, na atração que empresas, cooperações para um
determinado Estado, mediante a concessão de benefícios
financeiros tributários, não amparados pelo convênio CONFAZ.
Existe uma questão que gostaria de esclarecer, esse incentivo à
atividade empresarial para o setor empresarial, se ela não é
prejudicial para o setor industrial, mas ele é danoso para o país
se esses índices resultarem em diminuição do montante da
carga tributária, global de todos os estados, com prejuízos
também às empresas ali instaladas. Tem dificuldade inclusive
de competir com aquelas empresas que têm benefício fiscal,
vou dar um exemplo de São Paulo, eu tenho várias empresas
instaladas, bastante competitivos e aí uma empresa, que tem
benefício fiscal, gera questão de competitividade igual, uma
coisa saudável para o setor. Eu tinha colocado aqui também
que esses eram incentivos, principalmente concedidos em
determinada empresa, desequilibram setores econômicos intei-
ros, levando à perda de competitividade de empresas já insta-
ladas e criando barreiras à entrada de novas empresas que não
tenham acesso a esses bens fiscais. Além disso, a guerra fiscal
financia a ineficiência econômica, já que desloca de um local,
não iria se instalar por motivos de eficiência operacional, para
o local que oferece redução de tributos. Tem o seguinte, uma
empresa em termos econômicos, falar da eficiência econômica,
poderia se instalar numa região no interior paulista, então na
verdade existe aí uma regra de expansão industrial, sai da
Grande São Paulo, desloca para o interior, que seria a condi-
ção natural dos grandes investimentos dentro do Estado de
São Paulo. Mas, como há um incentivo em outro estado, a
empresa acaba não se instalando no interior paulista, mas em
outros estados. E aí, só mostrei a partir da questão de eficiên-
cia operacional, o mercado paulista representa 25 a 40%,
então o que acontece, essa mercadoria vai para onde estava,
vou falar da gestão comercial, volta para o Estado e em segui-
da essa mercadoria volta para ser vendida no mercado paulis-
ta. Eu vou citar um exemplo do setor comercial. E aí, antes de
passar a essa questão da guerra fiscal, dizer também que a
guerra fiscal pode ser resumida com a concessão unilateral de
incentivos e benefícios fiscais pelos estados a margem da Lei
2475, a margem da Constituição Federal, gerando por conse-
qüência a revitalização dos estados, dos quais essas formas
possíveis seja nos créditos, fazendo alta inflação ou batendo
no Poder Judiciário. Aí eu coloquei conceitos mais gerais da
guerra fiscal e aí passo agora à questão, alguns conceitos
importantes na tributação, é de origem do destino... O que é
cada um desses princípios? Há um princípio de origem,na ver-
dade, é o seguinte, é uma apelação interestadual, arrecadação
feita pelo estado de origem da mercadoria, ou seja, o estado
que produz. Aqui no caso, por exemplo, do Brasil, no caso
mais específico, o ICMS, eu citei o exemplo de vendas ao con-
sumidor. Então, por exemplo, é uma loja em São Paulo, que
vende mercadoria para um grupo de consumidor final do
Paraná, ele vai com a alíquota de 18% e toda a arrecadação
feita pelo Estado de São Paulo, então isso aí é o princípio de
origem. Eu estou fazendo uma certificação para que todos
entendam alguns conceitos importantes, toda receita vai para
o Estado de destino, ou seja, o Estado consumidor, aplica-se a
pena nesse caso, por exemplo, de combustíveis, comunicações
e também energia elétrica, seria na área de combustíveis e
energia elétrica. Princípio misto, o que é princípio misto? É o
caso em que o ICMS, parte do estado produtor e parte do esta-
do de destino, ou seja, consumidor. Então, eu vou citar um
exemplo da venda de uma geladeira, foi produzida em São
Paulo, vendida para São Paulo, a alíquota é de 18% dentro do
Estado de São Paulo, essa geladeira na Grande São Paulo é
vendida para o Paraná, então o que acontece? Ele vai com
uma alíquota, 18%, eu estou falando como consumidor final,
então ele cobra 18%, São Paulo, alíquota de oito por cento,
São Paulo com uma arrecadação de 12%, no caso foi para a
marca de 17%, a diferença é cobrada pelo Paraná de cinco por
cento. O que é cinco por cento? A alíquota do Paraná é 17%,
São Paulo que tem uma alíquota de 18%. Quis dar exemplo de
uma geladeira, que é produzida em São Paulo, se ele vem ven-
der no Estado de São Paulo a alíquota é de 18%. Agora, quan-
do ele vai para o Paraná, a alíquota do Paraná é 17, então o
que acontece, São Paulo fica com 12 e o Paraná fica com sete,
que é vendida no mercado interno paulista, ele cobra a dife-
rença, cinco por cento. No Paraná a alíquota é 17%, São Paulo
a alíquota é 18%, em função daquele fundo para a área social
e área habitacional. Aqui eu citei um exemplo hipotético de
uma operação, uma alíquota de 12% interestadual, só que
aqui ele tem um item importante, é um dos itens que nos cha-
mam a atenção, que causa a questão da concorrência entre os
estados, ou seja, a guerra fiscal. Então, ele concede um crédito
de 11% sobre a saída de mercadorias, atacadistas... o Estado
destinatário, que é São Paulo, receberá e há um destaque de
12%, porque a mercadoria está vindo de outro Estado para
São Paulo. Se o valor da operação for dez mil reais, o contri-
buinte paulista se creditará em 1200, a arrecadação do Estado
paulista será reduzido nesse valor, vou dizer porque. O próprio
Estado de origem, o atacadista terá se debitado em 1200 e
pelo benefício concedido lança um crédito presumido de 1100
reais, que é onze por cento por estar lá em cima. Ou seja, o
contribuinte dessa unidade terá efetivamente recolhido cem
reais ao Tesouro do ente federado, que concedeu o benefício,
mais a frente eu vou mostrar inclusive através do gráfico. São
Paulo honrará o crédito de 1200 reais, que é uma verdade, se
houve um pagamento de cem reais. Então, houve aí um bene-
fício concedido para outro estado de 1100 reais, o que isso dá
em termos de conseqüências? A questão da perda de competi-
tividade, principalmente da indústria paulista, redução de
emprego do Estado de São Paulo e também a redução da
receita tributária de São Paulo. Quando ele deu um crédito de
1100 reais, ele deu um incentivo de 1100 reais e o valor tribu-
tário... Então o Estado de origem, o Estado hospedeiro, no
caso do crédito, eles simplesmente ganharam cem reais na sua
arrecadação, então para aquele estado ela representa um
ganho, então isso incentiva os demais estados a fazer essa
guerra fiscal, porque tem algum ganho, igual São Paulo não
tem condições de fazer isso, porque tem todo o mercado
industrial, comercial e serviços muito bem instalado e muito
bem organizado e para dar um benefício tem que dar para a
toda a cadeia, desde o atacado e também a indústria atacada,
muitas vezes a situação que envolve o varejo, isso existe, na
verdade, um impacto na renúncia fiscal muito grande.

Gostaria de dizer também, modalidades da guerra fiscal,
que tipo de guerra fiscal que é praticado hoje, temos financia-
mento do ICMS, por cessão, de recolhimento de ICMS a um
prazo bastante longo, a guerra industrial ...grandes investi-
mentos, eu cito por exemplo que houve no passado uma guer-
ra fiscal no setor da indústria automobilística, onde o Paraná,
Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro deram os benefícios
e levaram essas indústrias para aquelas regiões. A guerra

comercial, isso aí é uma questão apenas em que, por exemplo,
cito algum estado, principalmente do centro-oeste, tem a
Indústria Paulista, a Indústria Paulista vende por um atacado
de outro estado, na região sudeste, em seguida essa empresa
atacadista desses estados sudoestes, da região centro-oeste,
vende a mercadoria para o mercado paulista, então isso signi-
fica na verdade uma guerra comercial, onde na verdade não
gera emprego, apenas uma atividade de circulação, de ativida-
des e venda de mercadorias. Eu cito dois estados que fazem
bastante esse trabalho, esse incentivo, que é o Distrito Federal
e Goiás e medicamentos e autopeças, na verdade, são os prin-
cipais produtos, temos outros produtos, mas cito apenas os
dois aqui. A guerra fiscal nas importações, isso aqui eu queria
dar um destaque, porque isso tem um efeito devastador na
economia brasileira e também na economia paulista, então o
seguinte: existe produtos importados, vem via porto de outro
estado... (falha na gravação) essa mercadoria vem para o mer-
cado paulista. Então o que significa isso? Redução de atividade
na indústria brasileira, redução de emprego e de renda e na
verdade isso aí tem um efeito muito forte, eu diria até devasta-
dor, para a economia brasileira e paulista, porque está geran-
do na verdade empregos em outros países, então com todo o
respeito ao chinês e japoneses, tem diariamente produtos de
origem chinesa dentro do mercado paulista, através das impor-
tações de portos situados em outros estados e esses estados
...os efeitos fiscais. E aqui eu procurei dar um exemplo bem
prático de uma guerra fiscal comercial, é o caso, por exemplo,
distribuidora de medicamentos, é um caso bastante prático
para as pessoas entenderem o funcionamento e a sistemática
dessas operações. São Paulo produz na área de medicamentos
73% da produção industrial de medicamentos é produzido no
Estado de São Paulo. O que está acontecendo? Setenta e seis
por cento dessas vendas do setor ligado a medicamentos são
vendas realizadas para outras unidades da federação, só que
41% desse valor são vendidos a apenas para três Estados,
Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo. Então, os senhores per-
cebem que o mercado paulista representa 35%, aí o seguinte,
desses três estados retornam 49% para mercado paulista, isso
significa em termos de valores, eu tenho que vai para os três
estados, significa um valor de 6,5 bilhões e nós recebemos
desses três estados o valor de 5,3 bilhões. Então, significa um
caso típico de uma operação de guerra fiscal comercial. Ainda
na área de medicamentos, existência de alíquotas, temos alí-
quotas de sete, alíquotas de 12, aí o seguinte, as saídas de São
Paulo que vai para o Distrito Federal, Goiás e Espírito Santo,
como já havia falado anteriormente, a alíquota é de sete por
cento e quando essa mercadoria retorna para São Paulo vem a
doze, então esse diferencial de sete para doze é um custo para
o Estado de São Paulo. Eu vou inclusive mostrar aí, através de
um gráfico, só para completar também diria o seguinte, entre o
Estado por exemplo do Paraná, que é a alíquota é de 12%, é
mais difícil a realização da questão dessa guerra fiscal com a
questão das alíquotas. Então, eu vou demonstrar aqui como se
realiza a questão dos créditos e débitos e quem ganha e perde.
Então, São Paulo e Goiás, a indústria, eu vou trabalhar com a
indústria atacadista em São Paulo e atacadista em Goiás. São
Paulo tem lá uma indústria, ele paga o ICMS, produto cem
reais paga sete reais, então ele faz um débito. A etapa seguin-
te, a mercadoria lá em Goiás, na empresa atacadista, ele faz
um crédito, o princípio da “não cumulatividade”, no valor de
sete reais. E aí esse atacadista de Goiás, emite uma nota fiscal,
faz um débito de 12 reais, porque a alíquota quando vem para
São Paulo é doze e quando chegar no atacadista paulista esse
atacadista paulista credita doze reais. Vamos procurar mostrar
o que significa para a economia paulista e o que significa para
o tesouro de Goiás. Goiás deu um benefício lá de quatro reais,
então ele creditou sete e dá um benefício de quatro, portanto
ele recebe apenas um real, esse atacadista de Goiás paga um
real pelo saldo. Então, vou explicar melhor, você tem um débi-
to de doze, um crédito de sete, então ele tem um saldo a pagar
de cinco. Como o Estado concedeu o benefício de quatro,
então esse atacadista paga apenas um real. Perfeito? Então,
vamos avançar para o que significa no caso tesouro paulista. O
tesouro paulista tem uma receita de sete, ele recebe o crédito
de doze, que é um crédito, então tem uma receita de sete, que
ele recebeu sete da indústria, recebeu crédito de doze do ata-
cadista de Goiás, então ele tem um crédito de doze, o que sig-
nifica isso? Uma perda do Estado de São Paulo, então São
Paulo perde cinco reais. Essa é a perda líquida do Estado de
São Paulo. Certo? Vamos avançar... O governo de Goiás recebe
uma receita, um ganho de um real, isso aí, no caso do ataca-
dista, gera pouco emprego na região, por exemplo, de Goiás,
que é apenas um escritório, um armazém e ela produz, na ver-
dade, ineficiência econômica, porque a mercadoria vai para
Goiás, volta para o mercado paulista e tem todo custo de
transporte, seguro, armazenagem, riscos, as próprias rodovias
que têm o seu desgaste natural, então ela gera, na verdade,
uma ineficiência econômica, inclusive afetando a própria com-
petitividade entre as empresas. Então, o que significa isso? A
empresa ganha quatro de benefício, São Paulo perde cinco e
Goiás ganha um. Eu fiz o seguinte quadro aqui: São Paulo
perde cinco, a empresa ganha quatro e o governo de Goiás
ganha um. Aqui eu procurei mostrar as medidas de reação de
São Paulo à guerra fiscal. Então, tem a Lei 9359, a lei do ICMS
é 6374/89, com aprovação da Assembléia Legislativa, que
estabelece que nesses casos que se não houver o pagamento
do ICMS, em que pese destacado nota fiscal, isso está em
desacordo com a Constituição e portanto nós não podemos
aceitar esse crédito. Isso é o que diz o artigo 36, da Lei
6374/89. E aí também mencionei a Constituição Federal, que
regula a forma de deliberação entre os Estados e Distrito
Federal, que fala sobre toda a questão, isenção e incentivos e
mencionei também a Lei 2475, que diz o seguinte: “Que é nulo
o ato que concede benefício fiscal, sem amparo da legislação”,
agora por que eu mencionei isso? Porque na frente eu vou
falar também relativamente as ações que São Paulo vem ado-
tando, eu estou mencionando a base legal que fundamenta
algumas medidas que São Paulo adotou nos últimos anos.
Temos ainda uma lei 6374/89, no seu artigo 112, onde esse
artigo dá ao Estado possibilidade de combater, de fazer frente
à questão da guerra fiscal em outros estados, então dá ao
Poder Executivo condições através de medidas para proteção
de economia paulista conceder alguns tratamentos tributários
diferenciados. Eu coloquei também o comunicado 3604, é um
comunicado que eu baixei alguns meses depois que eu cheguei
na administração tributária, uma vez que nós analisamos com
uma equipe técnica, área jurídica e existe o entendimento e a
legislação determina que nesses casos temos que adotar medi-
das de ação da fiscalização. Baixamos um comunicado, onde
nós licitamos toda as legislações de outros estados, que não
têm amparo, sem aprovação do CONFAZ. Então, isso é o
seguinte, nós licitamos e também essa lista não é exaustiva,
pegamos quase todos, mas consideramos também no Inciso II
do nosso comunicado, que abrange outras legislações não
relacionadas nessa portaria. Eu gostaria de dizer também que
essa portaria foi baixada com base naquelas legislações que eu
já mencionei anteriormente, que dá condições e base legal
para sustentar o comunicado e aqui gostaria de dizer o seguin-
te, apenas uma correção de ordem técnica, o comunicado tem
o papel de apenas comunicar aos nossos contribuintes e tam-
bém a corporação da administração tributária sobre a legisla-
ção vigente. Esse comunicado, na verdade, baixamos em julho
e foi combatido pelo governo de Amazonas, dizendo que, atra-
vés de uma ADIN 3350, tinha vício constitucional. Portanto, o
comunicado seria ilegal. Mas o relator Gilmar Mendes e quem
patrocinou essa ADIN, representando o governo de Amazonas,
foi o jurista Ives Granda Martins, questionando a legalidade
desse comunicado. E o Supremo entendeu que esse comunica-
do é apenas um meio administrativo de comunicar a legislação
vigente, é um ato meramente administrativo, portanto, não
pode ser questionado no Supremo e a conclusão da ADIN é
que esse comunicado tem apenas a função de comunicar aos
contribuintes, à administração tributária da legislação vigente,

porque a Constituição federal, o convênio 2475 e as legisla-
ções estaduais determinam que nesses casos em que houve
novo pagamento efetivo do tributo nós não podemos aceitar
esse crédito. O que nós chamamos tecnicamente como glosa
de crédito. E aí o seguinte, mais recentemente, reação de São
Paulo à guerra fiscal, temos aí o governo mais recente, que é o
Programa São Paulo competitivo, esse é um conselho criado
pelo governador, que participam secretários do Planejamento,
Fazenda, Ciência e Tecnologia, onde se decidem as questões
ligadas à política de governo, mais especificamente às ques-
tões ligadas à política tributária. Nesse São Paulo competitivo
foram adotados no ano de 2003 para o setor têxtil, confecções,
couros e calçados uma redução da base de cálculo de 18 para
12% para a indústria e atacado. Por que foi feito isso? Porque
havia uma questão de mercado, principalmente setor têxtil e
confecções e calçados com a questão das importações e tam-
bém, conseqüentemente, as dificuldades ligadas a esse setor.
Houve um diferimento, etapa seguinte desse pagamento de tri-
buto, o que significa que para a indústria houve a redução de
18 para 12%, mas na cadeia do varejo foi cobrado 18%, por-
tanto nesse caso aí houve apenas a postergação do pagamen-
to. Nós fizemos em 2004 também a questão da autopeças,
cosméticos, higiene, perfumaria etc. foi feita a questão do dife-
rimento, que na verdade isso não significa uma renúncia fiscal.
Agora, eu destaquei aqui um item importante, que é a farinha
de trigo, que foi dado uma isenção para toda a cadeia produti-
va do trigo, ela conseqüentemente pega todos os pãezinhos,
bolachas, não recheadas, bolachas mais populares, demos
isenção, de sorte a privilegiar o consumidor final. Essa questão
da isenção de 2005, gostaria apenas de lembrar aos Srs. depu-
tados, que essa lei foi aprovada pela Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo.

Entro agora na questão da PEC, tenho também dentro da
reação de São Paulo a guerra fiscal, São Paulo ajuizou várias
ações no Supremo Tribunal Federal, questionando a legislação
de outros Estados brasileiros, apenas como referência, uma vez
que isso constou no pedido dos Srs. deputados da questão das
ADINs e essa lista aqui está à disposição dos Srs. deputados de
todas as ADINs que São Paulo entrou, combatendo os benefí-
cios fiscais, concedidos por outros estados brasileiros. Essa
lista, se o senhor entender importante, fica à disposição de
V.Exa. aqui.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Gostaria
que fosse enviada à Comissão.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Nessa lista tam-
bém encaminho o comunicado K36, onde tem a lista dos bene-
fícios concedidos para os demais Estados e na verdade essa
lista são aquelas em que São Paulo questionou com várias
ADINs no Supremo Tribunal Federal.

Terminando essa fase da questão da guerra fiscal, eu vou
falar sobre a PEC 285, é uma reforma tributária em andamento
no Congresso Nacional e fazer um breve comentário, que essa
reforma tributária é recorrente, na verdade, no Brasil. A última
mudança no sistema tributário aconteceu com a promulgação
da Constituição de 88, naquela oportunidade a reforma tribu-
tária ocorreu, no sentido de ampliar o mecanismo de tributa-
ção, apoiando a expansão da questão da seguridade social e
fortalecimento dos estados e municípios, isso foi no ano de 88.
Passados pelo menos 20 anos, a profundidade das mudanças
ocorridas na economia, na sociedade, na política , exige, na
verdade, uma reforma que seja mais de longo alcance. Porém,
com objetivos bastante distintos. Uma reforma tributária deve-
rá diminuir o peso dos tributos na economia, segundo simplifi-
car o sistema, reduzindo inclusive custos de administração
para o governo e também para o contribuinte. Então, o seguin-
te, essa PEC 285 começou, na verdade, incluindo também a
questão das vinculações na DRU e também da CPMF, só que o
Congresso Nacional aprovou essa desvinculação, a questão do
PIS e Confins e ficou restando agora a discussão sobre a ques-
tão ligada ao ICMS. Então, a PEC 285, na verdade, trata ape-
nas da questão do ICMS. Vamos apresentar aqui a PEC 285,
principais tópicos. O que a PEC 285 prevê? A uniformidade do
ICMS, uma regulamentação única, as alíquotas serão unifor-
mes e fixadas pela sociedade nacional, cabendo ao CONFAZ
definir qual a alíquota aplicada a determinada mercadoria,
bem ou serviço. E também nas operações interestaduais have-
rá uma distribuição da receita e do Estado de origem e destino,
essas são as principais regras. Eu gostaria de fazer alguns
comentários. Hoje todos os Estados brasileiros legislam sobre
ICMS, então essa possibilidade é através das Assembléias
Legislativas, a nova regra limita a possibilidade do Estado de
legislar sobre ICMS, vai ficar uma legislação federal. Portanto,
reduz a prerrogativa dos Srs. legisladores de regular, mediante
lei, a legislação relativa ao tributo estadual. Outro ponto que
gostaria de destacar, que seria em torno de seis alíquotas
como vamos encaixar cada produto nessas seis alíquotas,
quem vai definir vai ser o Conselho do Secretário de Fazenda,
ou seja, o CONFAZ. E outro ponto que gostaria de destacar,
que nessas operações interestaduais, vamos supor que a alí-
quota seja 18, eu vendo para outro Estado a 18, só que pela
regra que nós fizemos do sistema misto, o Estado de São Paulo
fica com 12 e o Estado lá do consumidor fica com seis. Essa
regra aqui de partilha ou criação de fundo, ou qualquer outro
mecanismo de distribuição de recursos, de rateio de recursos
entre os Estados não é muito clara, a legislação não define cla-
ramente como vai ser, vai ser feita através de uma lei comple-
mentar. O que acontece, vamos dar um exemplo, São Paulo
vende para outro Estado, ele fica com 12, outro Estado com o
sistema misto fica com seis, ou dependendo do caso, se a alí-
quota no Estado é 17 ele fica com cinco. Na nova regra, vai
estabelecer o seguinte, que essa parcela de 17 ou 18%, depen-
de do Estado, é recolhida antecipadamente no Estado produ-
tor. O que significa para o empresário efeito no seu fluxo de
caixa. Porque na regra atual o contribuinte vende para outro
Estado, Minas Gerais mando a 12 e no momento em que hou-
ver a venda final é que o contribuinte daquele Estado recolhe
alíquota diferencial de cinco ou seis por cento. Nessa regra,
haverá uma antecipação desse recolhimento, momento da
venda para o Estado produtor. Acho que já antecipei alguns
problemas. Torna o ICMS mais complexo, porque vai ser uma
legislação única em nível nacional, mas para o contribuinte vai
representar na verdade a fiscalização de 26 fiscos numa
empresa só. Como já adiantei ela afeta fluxo de caixa das
empresas, que eu já expliquei, cria também riscos para a admi-
nistração das receitas estaduais, porque não sabe exatamente
como vai ser nessas questões de operações interestaduais e
outro ponto que gostaria de destacar, que é realmente impor-
tante, que tem relação com a guerra fiscal, é a questão da con-
validação desses benefícios fiscais, concedidos à margem da
lei. Só que esse benefício, na forma que está prevista na pro-
posta, vale por onze anos, então o seguinte, todos aqueles
benefícios concedidos à margem da legislação, da Constituição
ou da Lei Complementar 2475, vai ser convalidado para onze
anos apenas para aquelas empresas, que já tinham benefício.
Isso vai criar um problema na questão da concorrência, ques-
tão do artigo 170, que fala da questão dos privilégios econô-
micos, questão concorrencial, porque aquela empresa que tem
o benefício ficou com onze anos, aquela empresa que vai se
instalar após a nova regra não tem esse tratamento, então
gera um problema concorrencial e até aspectos legais em
questões legais e até constitucional.

Outro ponto que gostaria de destacar, que essa convalida-
ção dos créditos por onze anos, ele diz o seguinte: a partir do
ano 2015 ou 2011 esses benefícios só valem para aquelas
empresas que já receberam esses benefícios, só que essa regra
para São Paulo não interessa, porque quando chegar no ano
2011, 2012 ou 2015, o que vai acontecer? Vai prorrogar por
mais de dez anos e além disso tem todos os problemas legais
envolvidos na questão constitucional e legal sobre esse trata-
mento diferenciado, inclusive a questão da Constituição, artigo
170 e a questão da concorrência. A lei diz o seguinte, não
ataca o ponto estrutural da questão, a questão da operação
interestadual, esse é um ponto que eu gostaria de destacar e

também a legislação não define claramente que penalidades o
órgão vai aplicar em caso de não cumprimento desse dispositi-
vo constitucional. A título de colaboração a Comissão, temos a
liberdade aqui de apresentar uma proposta técnica, feita pelos
técnicos da administração tributária de qual seria o modelo
ideal de uma reforma tributária, que seja voltada ao consumo
ou destino. Então, a proposta seria uma reforma mais ampla,
nós só abrangemos o ICMS, mas desenvolvendo a base de
consumo, que é o IPI, o ISS, Confins, PIS, até o CPMF, qual a
idéia? Pegar toda a parte ligada a consumo, fazer uma tributa-
ção que seja voltada para, no caso, um tributo mais abrangen-
te. E aí nós estamos trabalhando no sentido de que essa guer-
ra fiscal se encerre. Para isso, o mecanismo, na verdade, que é
usado, a questão da diferença de alíquotas e concessão de
benefícios, então primeiro item que gostaríamos de trabalhar
como sugestão, que a redução dessas alíquotas interestaduais
seja menor possível. Acho que em São Paulo poderia ser em
torno de quatro a seis por cento, com isso eliminaria essa con-
corrência entre os Estados, relativamente o ICMS. Adotar tam-
bém a princípio o destino, aí colocamos uma regra, que fala-
mos “desembarque”, que é o seguinte, hoje temos uma alí-
quota de 12 para o Estado do sudeste, sul e alíquota de sete
por cento para regiões do norte e nordeste. Então, é o seguin-
te, o que nós queremos é fazer uma alíquota única, seja de
quatro, seis por cento, se o que eu tenho que fazer é uma
forma de desembarque, uma forma gradual, que esse doze
chegue a seis ou quatro, pode chegar a seis só para raciocínio.
Então, esse 12 nas operações interestaduais vai Ter que chegar
a seis, eu vou Ter que fazer de uma forma gradual, o que é
sete vai Ter que se reduzir aos poucos. Para raciocinar eu colo-
caria o seguinte, hipótese de uma alíquota de quatro por cento
interestadual, 12 ele vai caindo anualmente para chegar em
quatro, o sete ele vai caindo para chegar em quatro. Isso para
raciocínio, se fizer dessa forma existe uma vantagem para o
Estado e vantagem para o contribuinte, porque todos saberão
que uma determinada data todas as alíquotas serão iguais e
não naquela proposta da guerra fiscal, que é convalidar por
onze anos, mas em seguida haverá pressões para prorrogação,
então na nossa idéia é que se vai reduzindo pouco a pouco. E
aí tem que criar também um mecanismo de que aqueles esta-
dos perdedores tenham mecanismos de regra de compensa-
ção. Então, para que o sistema entre numa normalidade, numa
estabilidade, a idéia daqueles Estados perdedores, se sabe que
tem Estado que ganha e tem Estado que perde, então para os
estados perdedores um mecanismo de compensação, de sorte
que o Estado tenha condições de executar o seu orçamento,
executar as suas atividades prioritárias na área da saúde, edu-
cação, segurança. Então, seria uma medida de compensação
por um determinado período, para que cada Estado consiga
ajustar. E outro ponto, criar mecanismos para financiar desen-
volvimento social e desenvolvimento regional e social, por que
tem acontecido a guerra fiscal? Porque não existem mecanis-
mos ou fontes de financiamentos para aqueles estados mais
carentes, possibilitar os seus investimentos ou atração de
empresas e indústrias. Então, a idéia é que se criasse um fundo
de investimento, primeiro para infra-estrutura e também na
área social criar também recursos para esse fim. Em linhas
gerais era isso que gostaria de apresentar e apenas para encer-
rar gostaria também de falar um pouco do trabalho que nós
desenvolvemos na Administração Tributária, com a permissão
do Sr. Presidente, que a Administração Tributária vem ao longo
do tempo fazendo um trabalho de planejamento estratégico,
definindo claramente quais os objetivos da organização, que é
a arrecadação, atendimento ao contribuinte, capacitação, trei-
namento, investimento em tecnologia. E aí tem vários projetos
de modernização na área tributária, que eu gostaria inclusive
de destacar aqui a nossa fiscal eletrônica, um facilitador para
os prefeitos, IPVA on line, que tem informação em tempo real,
cadastro sincronizado, código de ética do fisco paulista, estou
vendo um dos colaboradores do nosso trabalho, do código de
ética do fisco paulista. Gostaria de mencionar também a cassa-
ção de inscrição, uma lei aprovada pela Assembléia
Legislativa, no fundo era o fortalecimento da administração tri-
butária. E também temos todo o planejamento das atividades
operacionais das diretorias, com métodos indicadores de ava-
liação e sempre trabalhamos com critério de relevância. E aí
desse resultado gostaria de dizer que a receita tributária, nos
últimos doze meses, cresceu 9,9% em termos reais, se eu
pegar comparado janeiro a novembro deste ano como no
período de 2005 a arrecadação real cresceu dez por cento e
dizer também que com o programa de pagamentos dos débitos
tributários, anistia, provar para a Assembléia, ela representou
cem por cento o valor de 2,3 bilhões de reais. Com isso aqui
encerro a nossa apresentação e fico à disposição do Sr.
Presidente e dizer também que tem nas questões ligadas aos
esclarecimentos, gostaria de apoiar inclusive com a presença
do meu pessoal técnico.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Vamos
abrir agora às perguntas dos nossos parlamentares, lembrando
que os membros efetivos têm dez minutos para as perguntas,
os suplentes têm cinco minutos para os questionamentos. O
Dr. Henrique solicita também auxílio do pessoal da área técni-
ca, o pessoal está aqui, então qualquer tipo de questionamen-
to que seja feito, qualquer dúvida aqui da mesa será repassado
então aos nossos amigos da área técnica, da Secretaria da
Fazenda, que estão presentes aqui na Comissão Parlamentar
de Inquérito da Guerra Fiscal. Peço aos senhores parlamenta-
res que se inscrevam, para que a gente possa começar as per-
guntas.

O Sr. BALEIA ROSSI – PMDB – Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Tem a

palavra pela ordem o nobre Deputado Baleia Rossi, Vice-presi-
dente da CPI.

O Sr. BALEIA ROSSI – PMDB – Quero cumprimentar o Sr.
Henrique Shiguemi Nakagaki pela exposição, acho que foi
muito claro e ajudou esta Comissão a entender a questão tri-
butária do Estado de São Paulo e a guerra fiscal e queria fazer
uma pergunta específica sobre o setor energético, como seria o
recolhimento de impostos do setor energético do Estado de
São Paulo e se todas as empresas recolhem de forma igual?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Eu passaria a
palavra à Dra. Eloísa, que é da consultoria tributária e pode
esclarecer esse ponto.

A Sra. ELOÍSA – Com relação ao consumo interno de ener-
gia o ICMS devido ao Estado de São Paulo, nós temos hoje
diversas alíquotas, temos até uma isenção, conta de energia
elétrica, consumo até 90 quilowatts, há uma isenção, aprova-
da no início de 2005, uma lei que dá isenção para essas con-
tas. E nós temos aqui contas de energia e alíquota tributação
de 12 a 25%, 12% para alguns casos de propriedade rural,
quando há realmente a exploração da atividade rural na pro-
priedade e o imposto é devido no Estado de São Paulo. A pro-
dução, a energia, regra constitucional, interestadual, não há
tributação, a tributação vem na entrada dessa energia no
Estado de São Paulo.

O Sr. BALEIA ROSSI - PMDB – Continuando, Sr. Presidente,
só mais uma questão, temos informações que existem mais de
30 empresas de energia elétrica no Estado de São Paulo, eu
questionaria se existe ou se existiu alguma exceção de forma
de recolhimento diferenciado por parte dessas empresas de
energia elétrica?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - O tratamento
pela legislação é única para todas as empresas do setor.

O Sr. BALEIA ROSSI – PMDB – É só, Sr. Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Tem a

palavra a nobre Deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Bom dia, quero cumprimentar

o Sr. Presidente, Deputado Roberto e todos os outros colegas
que fazem parte desta Comissão, cumprimentar o Dr. Henri-
que, a quem já tive oportunidade de conversar, agradecê-lo
pela vinda aqui, prestando esses esclarecimentos e queria
fazer algumas considerações em relação, um pouco, à sua fala
e também alguns questionamentos que nós temos. Primeiro

Diário Oficial Poder Legislativo terça-feira, 26 de junho de 200724 – São Paulo, 117 (117)



queria dizer que é claro que as Ações Diretas de Inconstitu-
cionalidade são importantes, com relação às medidas que o
Estado de São Paulo vem tomando para a guerra fiscal, mas
elas são insuficientes até pela dificuldade, pelo tempo de tra-
mitação dessas ADINs, que às vezes levam meses e às vezes
anos para serem julgadas junto ao Supremo Tribunal, então
penso que é uma medida legal, só que a morosidade dela, tal-
vez, acabe prejudicando o resultado que a secretaria espera
obter em relação a essas inconstitucionalidades. Uma outra
questão, enquanto Vossa Senhoria estava falando, que me
ocorre, é com relação à uniformidade do ICMS, embora o
senhor problematize essa uniformidade, mas de qualquer
modo colocá-la, se ela viesse a ser aprovada, eu penso e gos-
taria inclusive de ouvi-lo em seguida, ela poderia diminuir um
pouco os impactos negativos dessa guerra fiscal, na medida
em que você, ou você uniformiza em todo país ou você pode
fazer isso do ponto de vista da regionalização, região sudeste,
região sul, região norte, centro-oeste, enfim, mas talvez ela
possa minimizar os efeitos que São Paulo hoje tem por essa
alíquota de São Paulo, que em muitos casos é maior do que de
outros Estados e a gente acaba tendo prejuízos incomensurá-
veis, muitas vezes, em relação ao nosso crescimento e ao
nosso desenvolvimento econômico. Queria também ponderar
com Vossa Senhoria, recentemente, a liderança do PT fez
alguns requerimentos aqui, que a Secretaria da Fazenda res-
pondeu, inclusive, requerimento 529/2005 ainda, que a renún-
cia da receita com o ICMS de 2001 a 2004 cresceu quase um
bilhão de reais, são informações da própria secretaria, chegan-
do a dois bilhões, 950 milhões de reais. Se o senhor poderia
informar o valor dessa desoneração também em 200 e a previ-
são para 2006, se o senhor tem esses dados e quais os motivos
do crescimento da renúncia de receita do ICMS nesse período e
qual a relação desse crescimento com o uso pelo governo esta-
dual de mecanismos para se defender da guerra fiscal. Essa é
uma questão. Ainda sobre o mesmo ofício 529/2005, em 2002
a perda de arrecadação, devido à renúncia de receita de ICMS
foi de 13,5%, inferior ao projetado na LDO; em 2003 a perda
foi de 23.4%, superior ao previsto na LDO e em 2004 foi dez
por cento maior do que o previsto. Quer dizer, os números são
bastante discrepantes. Se o senhor poderia também informar
os motivos para essas fortes variações, em relação às perdas
de arrecadação previstas e as efetivas. E os diversos esquemas
de sonegação, se eles estariam tendo algum impacto sobre a
perda da arrecadação acima do previsto?

Uma outra questão que queria abordar, não sei se você
trouxe a data para mim, o Jornal “O Estado de S.Paulo” publi-
cou uma matéria, que a renúncia de receita de impostos, deri-
vada da guerra fiscal, anual, nós perdemos, segundo o jornal,
25 bilhões de reais. Se o senhor também poderia apontar para
esta Comissão, qual o montante de recursos de impostos que o
Estado de São Paulo renunciou decorrente da guerra fiscal. E
uma outra questão que eu queria abordar, mais duas se fosse
possível com o senhor, primeira, o senhor citou também a
questão da isenção do trigo em grãos e seus derivados. Ocorre
que estamos tendo uma disputa, senão me engano com o
Paraná, que o Paraná vem questionando isso, então seria pos-
sível informar a esta Comissão que estágio se encontra essa
luta jurídica, devido à contestação que o Estado do Paraná
vem promovendo nesse aspecto. E por fim, em 1988 a dívida
ativa do Estado de São Paulo correspondia a 83% do total das
receitas orçamentárias do Estado, já em 2005 essa mesma
dívida ativa equivalia a 116% da receita do Estado, a dívida
ativa teve um crescimento nominal de 337%, enquanto a
receita do Estado aumentou 110% no período de 1998 a 2005.
Eu gostaria de pedir ao senhor, para que, na medida do possí-
vel, pudesse apontar os motivos do crescimento estrondoso da
dívida ativa estadual. E foi solicitado pelo Nogueira, na nossa
outra reunião, a lista de todos os devedores, montante que
esta Comissão aprovou e que nós esperamos que, com certeza,
deveremos recebê-la nos próximos dias. Era isso que eu queria
abordar. Muito obrigado.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - Como bom orien-
tal eu vou começar pelo fim. Sobre a lista dos devedores, eu
recebi a lista na Segunda-feira, já fiz a reunião com toda a
equipe técnica, para entender, interpretar a solicitação da
Comissão, entendida a solicitação, nós nos reunimos com a
equipe, para que essa equipe fizesse o seu processamento para
elaborar as informações solicitadas pela Comissão. A nossa
intenção, tão logo já esteja concluído, submeter ao Secretário
da Fazenda, uma vez que o ofício dirigido ao Secretário, que é
o correto e estamos elaborando, tão logo esteja concluído
encaminharemos à Comissão essa lista solicitada pela CPI da
Guerra Fiscal.

O segundo ponto, a questão da dívida ativa, eu gostaria
de dizer que pela Constituição paulista, essa competência é da
Procuradoria Geral do Estado, então, portanto, essas questões
ligadas à dívida ativa, embora a gente tenha acompanhado
essa situação, mas não poderia falar, uma vez que é compe-
tência, está adstrita à PGE, não é competência da Adminis-
tração Tributária, eu falo aqui em nome da Administração
Tributária, não falo em nome das autoridades superiores, uma
vez que fui convocado na função de Coordenador da Adminis-
tração Tributária. Então, a questão da dívida ativa, consta real-
mente no balanço, ela tem uma forma de coerção, de inclusão
desses valores, mas a competência é da PGE, portanto, pediria
à Sra. Deputada que se fizesse uma solicitação à Procuradoria
Geral do Estado.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – A cobrança é competência da
PGE?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – A dívida ativa,
tanto a cobrança como toda a administração é da competência
da PGE.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Mas esses dados são periodi-
camente enviados, para que vocês inclusive tenham conheci-
mento de como está transcorrendo essa cobrança, se está
sendo efetiva ou não, enfim.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - Como essa admi-
nistração não cabe à administração tributária, eu estou dizen-
do o seguinte, eu tenho conhecimento, acompanho a situação,
mas não posso falar no assunto que não é da competência, da
nossa área tributária. Portanto, eu acho que seria uma solicita-
ção a PGE. Então, a questão do crédito, uma vez constituído,
tem uma fase administrativa, nessa fase é da competência da
Fazenda, após 30 dias, não pago, ela vai para prescrição da
dívida ativa, a partir da inscrição da dívida ativa ela já passa
na competência para o coordenador geral do Estado. Isso é o
que prevê a legislação. A questão que V.Exa. disse do jornal,
sobre a guerra fiscal, de 25 bilhões, essa informação de nível
nacional eu vi no jornal também, agora quanto à renúncia eu
não tenho informações agora, eu só tenho uma informação em
três setores, que está sendo questionada uma ADIN do Paraná
contra São Paulo, são três ADINs, no setor de alimentos, tele-
fonia, comunicações e um outro setor que não me lembro
agora ...são os frigoríficos. Esses setores, temos um levanta-
mento que representa um valor de 1,2 bilhões a mais, agora
relativamente a toda a questão da renúncia não tenho essa
informação.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – O senhor pode nos enviar, o
senhor tem condição de nos enviar e levantar isso para nós?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - Sim é possível. A
questão da sonegação que V.Exa. coloca, gostaria de dizer o
seguinte, a guerra fiscal não é uma questão de sonegação, ele
segue como pré-legislação, as legislações de cada Estado, cada
Estado tem o benefício e, portanto, ele segue uma legislação.
Agora, sonegação é quando há, por exemplo, uma forma de
não pagar o tributo usando ën’ artifícios existentes. Agora,
sobre a questão da renúncia fiscal, isso aí, na verdade é o
seguinte, tem um dispositivo constitucional, que fala que todos
os casos, por exemplo, de ...(pausa) Essa questão da renúncia
fiscal, na verdade, tem o artigo 165, da Constituição Federal,
parágrafo 6º; Artigo 174, da Constituição paulista, também
tem o Artigo 5º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinam
que no projeto da lei orçamentária devem estar acompanhado

de demonstrativo do efeito sobre a despesa, decorrente de
isenções, anistia, remissão, subsídios, benefícios, inclusive
natureza financeira, tributária e creditícia. Isso diz a
Constituição Federal, a estadual, a Lei de Responsabilidade.
Toda renúncia fiscal tem que constar no orçamento encami-
nhado a cada ano. Então, todas as renúncias fiscais, tanto
isenção, redução de base de cálculo, concessão de créditos
presumidos, aprovados em convênios, CONFAZ, ou alguns por
tempo determinado e indeterminado, além disso existe tam-
bém aquelas unidades constitucionais, concedido a livros, jor-
nais, periódicos, papéis destinados à impressão e todas essas
questões, pela Constituição consta na peça orçamentária e que
na peça orçamentária de 2006, inclusive já foi considerado um
valor, que não tenho aqui em mãos, mas na peça orçamentária
já prevê o total das renúncias fiscais, previstas para o ano de
2006, tanto para o ano de 2007. Essa informação eu não tenho
agora, mas se V.Exa. precisar eu passo qual é o valor dessa
renúncia fiscal.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Por favor.
O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - A questão da

guerra fiscal, a PEC na verdade contribui para o fim da guerra
fiscal, mas sobre a ótica nossa, de São Paulo, ela contribui com
uma convalidação e tem uma regra futura, só que essa regra
futura seria um benefício por onze anos, convalida por onze
anos. E em relação ao passado, seria na verdade convalidação
desses créditos regulares. Só que é o seguinte, a forma que
está lá, não é possível, do jeito que está por onze anos, como
eu já expliquei questão de concorrência, questões de mercado,
inclusive a questão constitucional. Agora, o que eu acho que é
ideal, fazer uma alíquota interestadual menor possível, fazer
aquela regra desembarque, de sorte que as empresas todas
vão saber que a partir de um determinado período, onde a alí-
quota for quatro ou seis, passando de forma gradativa, chega
a um resultado, em que todas as operações interestaduais
sejam feitas com base na alíquota única de seis ou quatro por
cento. Nossa avaliação é o seguinte, é possível avançar, desde
que seja nesse sentido, para que seja avançado esse projeto há
necessidade de unanimidade, de todos os estados brasileiros,
uma vez que alguns estados perderão recursos, perderão recei-
tas, se eu falar em quatro por cento para o Estado do Nordeste
pode significar aí uma renúncia, uma perda de arrecadação
muito grande. São Paulo, uma alíquota de quatro a seis por
cento é suportável. Agora, relativamente às ADINs, eu concor-
do com V.Exa., São Paulo entrou com dezenas de ações no
Supremo Tribunal Federal, só que as decisões têm sido bastan-
te demoradas, no caso do Espírito Santo, que está há quanto
tempo?

A Sra. HELOÍSA - Recentemente tivemos uma ADIN, que
foi São Paulo contra o Paraná, contra benefícios que o Paraná
dá para o setor de informática e o Supremo declarou inconsti-
tucional essa legislação paranaense, tendo em vista que ela
não obedeceu a Lei Complementar 2475 e temos outras ações
que o julgamento realmente está pendente.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – No dia
que instalamos a CPI, haveria julgamento, foi julgado?

A Sra. HELOÍSA – Nós temos ainda contra o Estado de São
Paulo, que eu diria as mais significativas para o Estado de São
Paulo são as ADINs 2429, 2430 e 2431, onde justamente estão
sendo questionados alguns benefícios que São Paulo deu, fora
outros dispositivos da legislação paulista, que não se enquadram
em benefício fiscal. Elas não foram julgadas, foi suspenso o julga-
mento que estava agendado para o dia sete de dezembro.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - Relativamente a
questão do trigo, V.Exa. disse que tem uma ADIN do Paraná
contra São Paulo, gostaria que a Heloísa pudesse esclarecer
esse fato.

A Sra. HELOÍSA – Na verdade, eu sou diretora da consulto-
ria tributária, o meu departamento não tem a competência
para acompanhar o trâmite dessas ADINs, as ADINs, toda a
parte relativa a ADINs é de competência da Procuradoria Geral
do Estado, eu estou dado aqui as informações que eu tenho.
Temos sim uma ADIN do Paraná contra São Paulo, justamente
da lei que concedeu isenção à farinha de trigo e os seus deriva-
dos, mas eu não tenho notícias, também está aguardando jul-
gamento, não posso dar maiores detalhes.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - Então, tenho que
mandar para a senhora... Aqui é para a Comissão a lista de
devedores, a renúncia fiscal, quanto é o valor. Solicitou que eu
encaminhasse a renúncia fiscal e também a questão do mon-
tante envolvido com a guerra fiscal.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Só para deixar as coisas com
mais detalhamento, se esse montante o senhor pudesse espe-
cificar, que setor econômico, até que possamos Ter a clareza
mais fragmentada dessa perda, que tenho certeza será mais
esclarecedora a esta Comissão. E uma dúvida que eu fico, com
relação à dívida ativa, que o senhor coloca, o senhor disse que
ela se constitui em 30 dias, depois ela vai para a PGE, que é a
PGE que faz a cobrança, mas até ela chegar no ponto que a
PGE faz a cobrança, qual é o papel da Secretaria da Fazenda
nessa cobrança, nessa fiscalização e nesse controle da arreca-
dação. Ela não está se dando, ela está se elevando, essa é a
minha dúvida, ela cresceu porque houve falhas na cobrança,
quando ainda não estava, não tinha sido transformada em
dívida ativa ou ela está crescendo agora porque os instrumen-
tos da procuradoria talvez sejam ainda, inclusive da falta de
recursos humanos para poder formalizar todas essas cobran-
ças, é inadimplência que cresceu, esclarecer um pouco mais
essas questões, porque afinal de contas cobrar a dívida ativa
todos nós sabemos que representa um adicional significativo
para o Estado, esses recursos podem ser utilizados em benefí-
cio para o conjunto da população paulista. Isso ficou um pouco
obscuro, se o senhor pudesse esclarecer um pouco esse quadro
eu agradeceria.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - Eu vou explicar
como funciona a questão da constituição do crédito. Feito o
auto de infração, a empresa tem direito a defesa, na 1ª
Instância administrativo, no prazo de 30 dias ele tem a possibi-
lidade de pagar com 50% de desconto da multa, em seguida,
se ele perder na primeira instância ele vai para o contencioso,
2ª Instância, Tribunal de Impostos e Taxas, chama-se de recur-
so ordinário. Do recurso ordinário, nessa fase ainda, a empresa
tem direito a pagar com 35% de desconto das multas, ele per-
dendo no contencioso, ainda ele tem a possibilidade de pagar
com 20% de desconto. Feita essa fase, o processo vai para a
área da cobrança, fica lá em média 30 dias, em seguida já vai
para a inscrição na dívida ativa, já passa à competência da
PGE. Agora, na fase administrativa é competência da Fazenda,
nós criamos mecanismos de acompanhamento e cobrança, que
a unidade fiscal de cobrança, que existe em todas as delega-
cias regionais tributárias. Então, essa unidade fiscal de cobran-
ça tem o papel de acompanhar os débitos e inclusive comuni-
cando, reiterando e cobrando. E para aqueles de maior valor,
que eu disse dentro do critério de relevância, nós através de
um decreto, baixado pelo governador, criamos uma Comissão
de combate à evasão fiscal, com os principais valores, é um
conselho, participam sete procuradores, sete fiscais de renda,
que tem o papel de acompanhar todos os processos de maior
valor, independente de fase de julgamento. Esses processos
têm uma tramitação diferenciada dos processos normais, nós
assinamos uma portaria conjunta com a PGE, onde estabelece
os prazos de cada processo, por exemplo, protocolo, não pode
ficar mais que um dia; julgamento, cinco dias, quinze dias,
então a portaria define todos os prazos, relativamente esses
casos emblemáticos de maior valor, aí inclusive tem uma tarja
que estabelece, é um processo prioritário. Então, com isso aí
tem o acompanhamento forte, está disponível toda a adminis-
tração tributária, está disponível aos procuradores, inclusive fiz
uma reunião com o Ministério Público e coloquei essa base
para o Ministério Público, porque o Ministério Público pode
nos auxiliar, uma vez que quando é caracterizado crime contra
a ordem tributária passa para a competência do Ministério
Público acompanhar ou não, encaminhar ou não esses casos
que caracteriza em tese crime contra a ordem tributária.
Nessas fases estamos trabalhando, inclusive na esfera adminis-

trativa. O que estamos trabalhando na área da cobrança é, pri-
meiro, organizar a base de dados; segundo, mandamos, vou
citar o exemplo de IPVA, num primeiro momento organizar
uma base de IPVA, um cadastro, que existem 15 milhões de
veículos, dez milhões de pagantes de IPVA, o cadastro do
DETRAN, então fizemos um convênio com o DETRAN, Fazenda,
acertamos primeiro a base de dados, feita essa base de dados,
organização da base de dados, tiramos um milhão e meio de
dados que não correspondiam à realidade, uma vez que havia
transferência de veículos para outros Estados, sem registro na
área competente no DETRAN. Feito o saneamento, o que fize-
mos agora? Pegamos todos os avisos do ano de 2001 a 2005,
mandamos todos os avisos, agora por que conseguimos fazer
isso através da cobrança administrativa, através dos avisos,
por quê? Porque pela sistemática anterior eu tinha que fazer o
auto de infração, então se o contribuinte de IPVA não pagou
eu tinha que fazer o auto de infração, significaria dois milhões
de autos, entupiria toda a área do contencioso. Então, aí man-
damos um projeto, a Assembléia aprovou, em que nós muda-
mos mecanismos de cobrança do IPVA. Hoje simplesmente não
pagando, nós mandamos um aviso e em seguida inscrição na
dívida ativa. Estamos trabalhando inclusive com PGE, para que
a PGE trabalhe lá relativamente questão do controle dos deve-
dores, eles têm um trabalho que é da PGE. Uma vez não pago
esse valor, entra direto na dívida, houve um avanço nessa
parte administrativa, na cobrança do IPVA. Agora, relativa-
mente ao ICMS, nós, além da organização da base de dados,
começamos a trabalhar também, inclusive, com cal center, se
verifica lá os devedores através de cal center, diz para empresa
se não pagou, o que aconteceu, é uma forma de acompanha-
mento e temos através de unidade fiscal de cobrança nas
regionais um acompanhamento sistemático desses devedores.
Então, na verdade o trabalho que estamos fazendo é um traba-
lho muito grande do lado da cobrança, eu estou falando na
esfera administrativa. Gostaria de pedir para passar o relatório,
onde temos aqui, eu acompanho o índice de inadimplência. Eu
tenho um relatório aqui de indicadores que eu acompanho o
que está acontecendo, no ano de 2003 o índice de inadimplên-
cia do ICMS era 4,3%, em 2004 4,2%, o mecanismo que esta-
mos fazendo de cobrança etc., o cal center, unidade fiscal de
cobrança, tem um efeito importante, esse índice caiu para
3,2%. E aí eu tenho um relatório que diz de janeiro até meio
de setembro de 2006, esse índice está 3,5%, agora aqui esse
3,2 e 3,5% quando o índice médio era 4,5, 4,3, ela tem um
efeito importante, o trabalho que estamos fazendo da área de
cobrança, através do cal center, através da unidade fiscal de
cobrança, através de Cevaf, isso eu estou falando na esfera
administrativa. Então, esse índice aqui vem reduzindo, agora
você pergunta ëesse índice é baixo?’ Eu acho que ainda é
baixo, mas é importante cobrar? Sem dúvida, temos que
cobrar, então estamos trabalhando fortemente no sentido da
cobrança dos tributos estaduais, agora esse mecanismo tam-
bém de cobrança está sendo feito um grande projeto de inves-
timento na área de tecnologia, porque você tem questões liga-
das às taxas, então estamos investindo fortemente na área de
tecnologia, para que no caso também de taxas tenha recolhi-
mento e um controle de serviços prestados. Isso aí também,
inclusive, pelo relatório que eu tenho aqui na área de taxas, é
o resultado que estamos fazendo de acompanhamento, o cres-
cimento real da área de taxas tem sido grande, eu pego um
período de janeiro a novembro/06 contra o mesmo período de
2005, as taxas têm um crescimento de 12.9%, se eu pegar os
últimos doze meses é 12.3%, outro mecanismo que nós fize-
mos, que eu falei do IPVA, o IPVA de janeiro a novembro de
2006, comparado com o mesmo período, o IPVA cresceu
18.2%, então tem efeito a cobrança que estamos fazendo. Se
comparar os doze meses, o crescimento foi 17.9, em termos
reais, então isso mostra todo o esforço da Administração
Tributária que estamos fazendo, primeiro é a modernização
tecnológica, capacitação, treinamento e também o uso da uni-
dade fiscal de cobrança, Cal center e Cefaf, então são instru-
mentos gerenciais que estamos usando, no sentido de melho-
rar a Administração Tributária.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Gostaria de pedir se Vossa
Senhoria poderia disponibilizar esse relatório para a Comissão?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI - Essa base de
informações está disponível no site da Secretaria da Fazenda,
onde prestamos contas sobre a arrecadação tributária e aplica-
ção da despesa, no site da Secretaria da Fazenda.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Eu tenho
inscrito o nobre Deputado Edmir Chedid, mas pela oportunida-
de tem a palavra o nobre Deputado Vaz de Lima.

O Sr. VAZ DE LIMA – PSDB – Quando o senhor diz que
3,5% não recolhe, o senhor está dizendo daqueles que são ina-
dimplentes, eles declararam ao fisco, é isso? Não é o sonega-
dor. Declara e não recolhe, quer dizer, dos cem por cento
declarado, três e meio por cento não paga, isso vai para a dívi-
da ativa?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Exatamente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS –Tem a pala-

vra o próximo deputado inscrito, que vai fazer as perguntas,
nobre Deputado Edmir Chedid, que é o relator geral dessa CPI.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é com alegria que estamos aqui já no meio de
dezembro trabalhando, sinal que a Assembléia Legislativa de
São Paulo. Gostaríamos de agradecer a presença do Sr.
Henrique Shiguemi, trazendo informações importantes e tantas
outras que no decorrer dessa CPI vamos necessitar, agradecer
também a presença de membros da sua equipe, da Secretaria
da Fazenda, da coordenadoria, que vem trazer mais subsídios
para todos nós. Eu tenho algumas perguntas, Dr. Shiguemi, de
repente eu pergunto e o senhor responde e a gente vai avan-
çando nela, eu vou procurar ser o mais rápido possível. Qual é
o mecanismo de autorização de compensação de crédito? Por
exemplo, eu vou citar aqui um exemplo prático, que é de
conhecimento da grande imprensa desta Casa, nós temos
noção, fomos informados através dos grandes jornais, empre-
sas que se utilizaram de mecanismos para obter créditos fiscais
inidôneos, através de exportação fictícia. Então, são as empre-
sas, como a CBD do Grupo Pão de Açúcar, Canope, Grupo
Centúria, Rubi, Jovaparque, Arroz Tio João, Grande Flandres,
Comércio Mercantil Laranjeira, Icaraí Flandres, Artur Tecidos,
Tigre Tubos e Conexões, Adria Produtos Alimentícios, Sucos
Del Valle, Sabará Químicos, Ficape, Santa Cruz Industrial,
estou dando um exemplo para o senhor para facilitar aqui.
Então, o que eu gostaria de saber, deve haver um mecanismo
dentro da Secretaria da Fazenda, da Coordenadoria da
Administração Tributária, esse crédito está autoriza, esse crédi-
to não está autorizado, essa compensação, quais as esferas de
comando, se existe um valor para a esfera de comando, quem
autoriza isso até em que número, porque como nós já partici-
pamos aqui da CPI dos Combustíveis, nós sabemos, por exem-
plo, tem lá um posto de gasolina, que quer fazer uma compen-
sação, é um valor pequeno muitas vezes e empresas, indústrias
têm um valor muito maior, nesse caso ainda que estamos
falando aqui, empresas que não são nem do ramo, uma
empresa, por exemplo, de medicamentos, fazendo uma opera-
ção fictícia de exportação de soja. Como funciona isso para a
gente Ter noção dentro da secretaria?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Nobre Deputado
Chedid, sobre essa questão dos créditos, existe a legislação
estadual, decreto, normas internas, que estabelecem todos os
procedimentos e regras para esse fim, inclusive colocaram o
Cabrera, até para detalhar esses mecanismos de controle.
Agora, relativamente à operação que V.Exa. diz dessas gran-
des empresas, nós denominamos lá uma operação soja, era
uma exportação fictícia, em que havia, na verdade, a exporta-
ção real uma fictícia, isso gerava um crédito, o que o crédito
decorrente de exportação, se aparece um crédito acumulado
decorrente de exportação. As empresas exportadoras, uma vez
que tem imunidade, no caso da exportação, todos aqueles cré-
ditos anteriores de matérias-primas, insumos etc. gera crédito,
esse crédito a empresa tem, na legislação temos que restituir.
O que existia na operação soja eram operações fictícias de
exportação, foi um trabalho feito na área de inteligência fiscal,

onde nós detectamos, verificamos através de informações, que
havia grande sonegação nesse setor através das exportações.
Então, foi feito um trabalho muito forte pela fiscalização, ope-
rações inclusive com outros estados, colaboração com outros
estados brasileiros, para fazer essa operação. Isso significou,
na verdade, um valor muito grande, mas são grandes empre-
sas e isso não queria ficar no balanço registrado com o conten-
cioso. Com isso aí, através desses programas especiais de
pagamento das dívidas, essas grandes empresas recolheram
um montante em torno de trezentos milhões de reais. Então,
acho que o crédito, com base na legislação, desde que o crédi-
to é legítimo, uma vez fiscalizado, nós restituímos, tanto é que
no ano de 2005 nós restituímos o montante de 2,5 bilhões de
reais. Agora, isso aí não acontece como os demais estados bra-
sileiros, em função das dificuldades orçamentárias e financei-
ras de cada estado, vários outros estados vêm fazendo o seu
contingenciamento. No ano de 2005 houve uma decisão do
CONFAZ, por decisão de vários estados brasileiros, para limitar
a liberação desses créditos decorrentes de exportação, então
na época foi feito um convênio CONFAZ, no sentido de adiar
esse pagamento, São Paulo baixou o decreto, mas em função
de pressão do setor também uma decisão governamental,
decisão CONFAZ também, vou revogado esse dispositivo, de
sorte que hoje estamos restituindo regularmente. Então, sobre
a questão dos mecanismos de autorização, limites, a questão
mais operacional, eu pediria aqui auxílio do Dr. Cabrera, que é
diretor da Adeat, por favor.

O Sr. CABRERA – Muito obrigado. Acho que a pergunta,
Dr. Henrique, nos permite falar um pouco sobre uma atividade
de repressão à fraude fiscal estruturada, que como o Dr.
Henrique mencionou, foi descoberto pela nossa área de inteli-
gência fiscal, esse grande esquema de sonegação, que chama-
mos internamente de “Operação Soja Patel”, isso fez com que
os nossos fiscais, juntamente com fiscais da Receita Federal,
percorrer vários outros estados, visitar recintos alfandegários,
aduanas, no levantamento das provas dessa grande fraude
estrutura. No fundo, o que aconteceu foi o seguinte: foram uti-
lizadas, na verdade, pelos contribuintes, ou pelos fraudadores,
operações reais de soja e aí clonaram operações outras, em
cima dessas mesmas operações, para criar créditos fictícios. Os
contribuintes paulistas, no caso, ficaram com esse crédito, em
função da exportação, uma das coisas que não foi objeto da
exposição, até porque não era para se chegar a esse detalhe, é
que na operação de exportação aquele crédito do imposto tem
que ser devolvido ao contribuinte e ele é devolvido como?
Como ele já está na conta corrente, se o contribuinte tiver
outras operações devedoras ele vai se diluir, ele vai ser absor-
vido. E determinadas empresas não conseguem Ter outras ope-
rações devedoras, por exemplo, quando ela direciona todos os
seus negócios para operação de exportação e nessa condição,
então, ela tem o direito de Ter o ressarcimento desse valor,
chamamos isso tecnicamente de “crédito acumulado”, tam-
bém é uma atividade toda regrada, então temos determinadas
empresas que têm esse crédito acumulado. No caso dessa
fraude estruturada, foram procurados quase como vítimas
dessa fraude, empresas que tinham altos valores de débitos,
então não se gerou crédito acumulado, não houve necessidade
de controle da Secretaria da Fazenda, o contribuinte fez pela
modalidade do auto lançamento, que depois ficou sujeito a
homologação do fisco. Ele faz a sua escrituração e por cinco
anos ele pode ser fiscalizado, então nesse período foi que nós
detectamos isso, mas detectamos com bastante velocidade, aí
o êxito da nossa atividade fiscal, com isso eu explico para
V.Exa. a questão da fraude estruturada do Soja Papel e dou
uma pincelada a respeito de crédito acumulado, esse sim uma
atividade bastante cuidada dentro da Secretaria da Fazenda,
porque se trata de devolver dinheiro ao contribuinte, então
temos uma série de mecanismos, é um regramento no regula-
mento, na lei e na própria lei complementar federal, que exige
a devolução desse montante. E V.Exa. mencionou também
uma terceira hipótese, que é o ressarcimento do imposto reti-
do, V.Exa. mencionou os postos de combustíveis e para esses
postos temos uma modalidade também de verificação, de apu-
ração do valor a ser restituído e que pode ser lançado na conta
gráfica e em algumas situações, e o caso do posto de gasolina
é típico, como ele não tem como diluir isso em outras opera-
ções tributadas, ele acaba fazendo um requerimento à
Secretaria da Fazenda. Então, em rápidas pinceladas seriam as
três modalidades que eu mencionaria a V.Exa., Deputado
Edmir Chedid.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Então posso aqui Dr.
Shiguemi solicitar ao Dr. Cabrera que nos informe, esses crédi-
tos acumulados podem ser transferidos?

O Sr. CABRERA – Sim.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Quem autoriza essa transfe-

rência e a que nível?
O Sr. CABRERA – Nós temos na legislação uma série de

hipóteses de aprovação, nós temos até determinados limites, o
contribuinte comunica ao fisco a utilização desse crédito, ele
faz a apuração, submete à fiscalização, depois de auditado e
conferido esse valor é que há uma definição de autorização e é
estratificado até 20 mil Ufesps quem faz autorização é o chefe
do posto fiscal, depois de auditado, até 80 mil Ufesps, de 20 a
80 mil Ufesps é o inspetor fiscal, de 80 a 160 Ufesps é o dele-
gado tributário e acima disso é o diretor executivo, função que
eu estou ocupando atualmente.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Cento e sessenta mil quem ...?
O Sr. CABRERA – Até 160 mil Ufesps, de 80 a 160 é o

delegado tributário e acima disso é o diretor, esse escalona-
mento é válido apenas para a hipótese geradora de saída
desonerada, no caso a exportação é o caso típico. Nos outros
casos, que também são permitidas a acumulação do crédito,
por exemplo, diferencial de alíquota ou a saída com a redução
de base de cálculo, que também pode se formar saldo credor e
ele ser, digamos, elegido à hipótese de crédito acumulado,
sempre a autorização é do diretor executivo no caso. Para
aqueles escalonamentos são os casos típicos de exportação,
saída desonerada, para as outras duas situações que eu men-
cionei o diretor executivo. Sempre precedido de auditoria.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Gostaria de solicitar ao
senhor, se possível, posteriormente amanhã ou depois se
pudesse fazer uma tabelinha disso, de uma forma bem didáti-
ca, para que a gente aqui pudesse entender esse trâmite como
funciona. Muito obrigado.

Dr. Shiguemi, tenho mais algumas perguntas rápidas. Na
área da indústria do fumo, de medicamentos, de bebidas, o
senhor já até fez essa explanação, mas um bate bola rápido, só
para facilitar depois, para a gente buscar na taquigrafia e ten-
tar os sub-relatores trabalhar em cima disso e eu como relator
final facilitar. Há Estados da federação que utilizam-se da con-
cessão de benefícios fiscais, renúncia ou diferimento fiscal,
com o fim de atrair empresas para o seu território nesses seto-
res, fumo, bebida, medicamentos, é realidade isso?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – No caso, por
exemplo, de fumo, a questão aí é mais ligado à própria alíquo-
ta de 25%, agora no Estado de São Paulo está havendo inclusi-
ve saída de empresas desse setor para outros estados. Agora,
relativamente a medicamentos, como eu disse na nossa apre-
sentação, 73% da produção de medicamentos está em São
Paulo. Então, relativamente ao setor industrial não há questão
que envolve a guerra fiscal que afete de uma forma significati-
va do Estado de São Paulo, o que acontece é a guerra fiscal
comercial.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – No caso desse setor de fumo,
especificamente, que o senhor falou que é diferente de medi-
camentos, a redução do número de empregos no nosso Estado
é grande, em função deles serem atraídos por outros...

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Para outros esta-
dos. Agora, relativamente a bebidas, pela avaliação que temos
aí, o setor tem crescido, em termos inclusive de arrecadação,
eu trouxe o relatório da arrecadação, a arrecadação no setor
de bebidas vem crescendo fortemente, acima dos indicadores
da economia e não vejo assim que afete a relação da guerra
fiscal. Isso na avaliação que eu tenho não tem afetado, um vez
que a arrecadação é crescente.
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O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – A disputa entre os estados
para atrair investimentos para o seu território promove um
favorecimento ao setor privado, em detrimento ao setor públi-
co, na sua opinião?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Na avaliação
que eu tenho é o seguinte, quem é privilegiado é o setor
empresarial, mostrei naquele quadro, todos os estados perdem
e na verdade a guerra fiscal é danosa para o setor público, por-
que o setor público precisa de recursos, recursos para a área
de investimentos, para a área social, para a área de custeio e
que você faz uma renúncia e sabendo que aquela indústria vai
se instalar naquele estado ou naquele local, o que a empresa
faz em relação à indústria, atividade empresarial, é o mercado,
então o que eu disse a questão da ineficiência econômica ela
gera benefícios concedidos pelo estado, mas não é interessan-
te para o estado como um todo, todos os estados brasileiros.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Uma área que a gente sen-
tiu, deu muito na imprensa é a área de frigoríficos, que é
Grandes Lagos pela Polícia Federal, não sei se pela Secretaria
da Fazenda também, isso está conseguindo ser controlado Dr.
Shiguemi?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Essa questão que
V.Exa. está se referindo, envolvimento da Polícia Federal, Receita
Federal, esse é um trabalho que nós estamos fazendo sobre a
responsabilidade da diretora adjunta da DEAT, Dr. Osvaldo, que
vem fazendo um trabalho forte, centralizando todas as operações
em São Paulo, que inclusive fizemos uma operação, acho que
vou passar para o Cabrera detalhar essa operação, envolvendo
acho que 300 funcionários, Fazenda, Receita Federal, Ministério
Público e inclusive a Polícia Federal, é um trabalho forte que esta-
mos fazendo no combate à sonegação. Vou passar para o
Cabrera detalhar essa operação que estamos fazendo, em con-
junto com os órgãos federais e estaduais.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Eu estou perguntando isso,
porque parece que a nossa CPI aqui, sonegação fiscal, é o
seguinte, essa diferença de alíquotas acaba trazendo meios
para sonegar imposto, para fraudar imposto, é por isso que eu
estou fazendo essa pergunta. Acho que estamos aqui tentando
entender como é o processo, tentar contribuir com esse proces-
so para com o Estado de São Paulo.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Gostaria, nobre
Deputado Chedid, na verdade queremos esclarecer o que esta-
mos fazendo, o que é a operação, o que estamos fazendo de
uma forma bastante objetiva, porque sabemos que o nosso
objetivo aqui é o esclarecimento. Agora o foco que estamos
sendo convocados é um assunto relevante, a questão da guer-
ra fiscal entre os estados, mas passo a palavra para o Dr.
Cabrera.

O Sr. CABRERA – Nobre deputado, em relação à Operação
Grandes Lagos da Polícia Federal, é muito importante se deixar
claro que nós vimos fazendo contato direto com a Polícia
Federal durante todo esse tempo, até parabenizando a ação
que foi feita pela Polícia Federal nesse caso, a maior evidência
que fica para nós é que os mecanismos de investigação que
foram utilizados não estão disponíveis para a Secretaria da
Fazenda, basicamente as verificações a respeito de pseudo
empresas, empresas de fachadas, de laranjas e tudo mais que
consta nessa grande operação, conforme V.Exa. vem acompa-
nhando pela imprensa, foi detectado a partir de dois instru-
mentos, o primeiro deles é um controle sobre a movimentação
financeira, coisa que não é acessível ao fisco estadual ainda e
em segundo lugar com base em escuta telefônica, autorizada
pela Justiça. Então, esses dois mecanismos estavam distantes
da Secretaria da Fazenda, é importante que a gente registre
isso, apenas para não se dizer que passou sobre os nossos
olhos esse assunto. Agora, descoberto o caso e passada a
informação para a Secretaria da Fazenda nós fizemos logo na
seqüência, e isso foi digno até de elogio da própria Polícia
Federal, um grande trabalho de coleta de provas complemen-
tares. Acho que naturalmente a Polícia Federal detendo provas
de uma operação ilícita ou de um ilícito é o suficiente para
condenar a pessoa. No aspecto tributário temos que buscar de
cada operação a sua prova, então fizemos esse grande contin-
gente, chamamos de Operação Tresmalho e o nome lembra
uma espécie de uma varredura que se faz em lagos e rios para
se pegar, resgatar coisas perdidas, então utilizamos esse nome
justamente para buscar essas provas e constituir o crédito tri-
butário. Vimos trabalhando em conjunto com a Receita Federal
e Polícia Federal nesse caso. Eu diria para V.Exa. que nesse
caso não vejo influências da guerra fiscal, pelo menos direta-
mente, há sim, talvez, alguma coisa a se considerar em relação
à tributação da carne, que tem toda uma peculiaridade e tal-
vez no momento que V.Exa. entender possível, ou quiser,
podemos passar essa informação.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Muito obrigado. Uma outra
pergunta é sobre veículos vendidos a locadoras, eu fui autor de
um requerimento de uma CPI há algum tempo, em 2004, por-
que nos chegou a informação que cerca de 80 mil veículos
eram vendidos a locadoras. E eles tinham um valor de ICMS, a
pauta era diferente, normalmente quando vende um veículo
para qualquer consumidor você tem uma pauta, como o caso
do combustível. No caso da locadora, o valor realmente pago
pela locadora do veículo se incide no ICMS, agora senão me
falha a memória, deixa eu olhar, no mês de outubro houve
uma decisão normativa da CAT, em que se modificou isso,
então segundo a legislação de ICMS, o contribuinte do impos-
to é aquele que realiza a operação descrita pela lei, forma
habitual ou em volume que caracterize intuito comercial. A
CAT tem como fiscalizar se as locadoras têm feito operações
com habitualidade, em volume que caracterize intuito comer-
cial? Inclusive antes dessa resolução, qual o entendimento da
CAT sobre volume que caracterize intuito comercial, qual é
esse volume. Na opinião dos senhores há nas operações de
venda de veículos, realizadas por algumas locadoras, volumes
que caracterizem intuitos comerciais? Não precisa nem respon-
der agora, é algo que a gente vai Ter que estar em contato
sempre, a CPI com os senhores, mas que na oportunidade a
gente possa saber isso dos senhores.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Sobre essa ques-
tão que o deputado levanta, relativamente às locadoras, isso
foi um objeto de discussão em nível do Cotep, CONFAZ, onde
todos os estados buscavam uma solução definitiva para o caso
das locadoras, só que a decisão CONFAZ foi de uma forma,
que na ótica, na análise da administração tributária não era
forma adequada, razão porque através de estudos desenvolvi-
dos para a área técnica da administração tributária nós baixa-
mos essa portaria em outubro de 2006, procurando dar os con-
ceitos, relativamente, à questão do item imobilizado, tem que
ser um item do ativo da empresa, imobilizado. Como V.Exa.
colocou, se quiser maiores esclarecimentos estamos à disposi-
ção, inclusive para fazer um debate, discutir item por item des-
sas questões que o senhor levantou, fica aberto uma agenda
para tratar disso.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Se puder Ter um material
disso, nos informar para a gente dar uma estudada e se poste-
riormente houver necessidade, dúvidas, a gente agendaria,
mas procurar ser mais objetivo.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Preparo o mate-
rial e mando para V.Exa. deputado.

Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Só mais uma colocação, a
gente tem visto o trabalho que vocês, o secretário tem feito,
vocês têm feito grandes estudos, debates, seminários, pales-
tras sobre a guerra fiscal, para que vocês possam tirar uma
proposta institucional, o que São Paulo, qual a proposta que
São Paulo faz para o resto do país, porque São Paulo queira ou
não é a engrenagem motriz deste país. Os senhores já têm, até
porque o senhor colocou, a proposta que está lá, 285, traz
esses benefícios, mas também essas dificuldades, esses proble-
mas para o Estado, os senhores já têm, poderiam nos encami-
nhar qual seria, se é que já chegaram, porque é um estudo
complexo, tudo que se modifica precisa tentar alcançar, verifi-
car com o que vai alcançar, o que vai diminuir, o que vai
aumentar, que brecha vai abrir, onde vai fechar, como vai ser
feito, os senhores já têm uma proposta, um esboço dessa pro-
posta para encaminhar para esta CPI?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – É importante
essa pergunta de V.Exa., porque na administração tributária
nós constituímos um grupo de estudos tributários, quem
comanda é o Dr. Lobato, presente aqui hoje, esteve recente-
mente no Canadá, voltou esta semana e nesse grupo de estu-
dos tributários ela tem várias missões, primeira missão, visão
de futuro de administração tributária , o que será administra-
ção tributária nos próximos cinco, dez, quinze anos, o que será
da administração tributária e conseqüências, inclusive para a
nossa categoria profissional, eu vejo aqui, está também aqui o
Dr. Taloy, Presidente da Fresp, já falei do futuro presidente
também, que é o Dr. Lauro, na verdade, pensando qual é o
futuro da administração tributária, como vai ser a tributação,
como vai ser, inclusive, a nossa carreira de Agente Fiscal de
Renda no futuro. Essa é a grande preocupação, outro ponto
que temos aí nesse grupo de estudos tributários é a discussão
sobre a reforma tributária, qual o melhor modelo de reforma
tributária, quais implicações da guerra fiscal, discutir também
um dos princípios do federalismo fiscal, porque hoje todos os
estados, a União é o princípio da federação, temos aí um
grupo, inclusive um convênio assinado com a GV do Rio de
Janeiro, com professores da GV do Rio, que participam em
doze estados brasileiros para discutir a questão do federalismo
fiscal, tem vários em andamento, inclusive propostas, diagnós-
ticos, propostas etc.. Sobre a questão do modelo da reforma
tributária, antes de falar de modelo, esse grupo de estudos tri-
butários também tem a missão, formação técnica, nossa idéia
é formar 20 técnicos, através de um convênio com melhores
universidades, para a formação de um profissional, com capa-
cidade, que tenha conhecimento, não só da Constituição,
quando faz a reforma, qual o reflexo da reforma no orçamento,
na arrecadação estadual, o que afeta nosso sistema de infor-
mação, o que afeta na área de arrecadação, no próprio sistema
de trabalho e fiscalização, que afeta enfim a organização.
Então, a nossa idéia é formar uns 20 técnicos por ano, ao
longo de cinco anos seriam cem profissionais, com essa capaci-
dade geral de conhecer o assunto e analisar os efeitos que
gera na administração tributária. Temos aí já um estudo, isso
foi amplamente debatido internamente, inclusive foi apresen-
tado ao Secretário, inclusive foi validado por ele e temos aí um
documento, que podemos, inclusive, passar à Comissão, a
V.Exa., para que tenha conhecimento dos fundamentos que
levaram essa proposta, que define os princípios básicos de
uma reforma tributária. Estaria à disposição do Presidente da
Comissão e dos Srs. Deputados.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – A gente
aguarda os documentos que serão enviados à Comissão.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Sr. Presidente, por hora
estou satisfeito, quero agradecer a presença de todos, as infor-
mações, a gente espera que os senhores encaminhem para
gente o quanto antes essas informações, para que a gente
possa fazer um estudo aqui. Muito obrigado.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Obrigado
nobre Deputado Edmir Chedid, o próximo Deputado inscrito é
Rogério Nogueira.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Sr. Presidente, queria
cumprimentar a todos os membros aqui da CPI, cumprimentar
também o Sr. Henrique e a sua equipe técnica, que se faz pre-
sente, dando uma explanação para que a gente possa estar
trabalhando junto à CPI, todos os membros, e a minha pergun-
ta é simples, até a nossa amiga, deputada, Beth Sahão, já o fez
sobre o requerimento que eu fiz, sobre várias informações das
empresas, que vai ser muito importante, para que o nosso tra-
balho possa andar mais rápido e seguro com essas informa-
ções, mas como o senhor já falou que colocou a equipe técnica
para trabalhar e o mais rápido possível vai estar passando
essas informações, eu acredito que em pouco tempo vamos
estar podendo trabalhar junto a esse requerimento que eu fiz e
junto com os outros membros. Então, é mais para parabenizar
o senhor e a sua equipe e a todos aqui e aguardar as informa-
ções, para que possamos trabalhar.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Tem a
palavra o próximo orador inscrito, nobre Deputado Conte
Lopes.

O Sr. CONTE LOPES – PTB – Dr. Henrique, como leigo, não
é minha área, mas a guerra fiscal está parecendo o time do
Sapienza, São Paulo só perde, porque eu vejo pelos jornais, ia
instalar uma fábrica da Toyota em São Paulo e essa fábrica vai
ser instalada na Bahia e durante esse período ninguém faz
nada em São Paulo para tentar segurar a fábrica aqui, para
que ela não vá para Bahia? De que forma poderia se trabalhar
nisso, para entrar na guerra realmente, porque nessa guerra aí
São Paulo só perde.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Deputado Conte
Lopes, essa guerra fiscal São Paulo só perde por uma simples
razão, o senhor falou aí da indústria automobilística, a indús-
tria automobilística começou no Estado de São Paulo, no
Grande ABC, grandes fábricas que se instalaram na região do
Grande ABC. Só que o seguinte, quando você fala, por exem-
plo, do investimento do setor, eu vou citar o exemplo Volks-
wagen, que a Volkswagen tem hoje uma estrutura de equipa-
mentos bastante desatualizada, então ele precisa investir for-
temente na inovação, na renovação, na reestruturação da
empresa, então ele vai trazer novos equipamentos, tem a polí-
tica, inclusive, de renovar o quadro e tem o pessoal melhor
preparado para atender as novas tecnologias. Isso é a realida-
de do mercado, do setor automobilístico, que é um setor alta-
mente competitivo, você compete em termos internos, dentro
do Estado de São Paulo, com várias fábricas, fábricas, inclusi-
ve, situadas em outros estados e você tem o mercado interna-
cional e um setor amplamente competitivo. Então, o seguinte,
quando V.Exa. fala “São Paulo perder”, é claro que São Paulo
nessa guerra fiscal é o grande perdedor, agora quando o
senhor diz “que instrumento São Paulo tem”, só que no setor
automobilístico você não tem instrumentos para dar um incen-
tivo para uma empresa só, vou dar para a empresa que vai
escoar agora, que vai instalar em São Paulo agora, o que eu
tenho que fazer para aquelas empresas que estão instaladas
hoje? Essa é a grande dificuldade, vou Ter que dar o mesmo
tratamento para a empresa instalada aqui, se eu der o mesmo
tratamento ele representa uma renúncia muito grande, então a
questão é econômico-financeiro. Como se decidir nessa ques-
tão. Se o benefício para manter que a empresa se instale em
São Paulo, ela tem um custo, se eu estender esse benefício
para todas as empresas o custo é maior, então a análise que
tem que ser feita é o seguinte, econômico-financeiro e também
emprego, pode Ter uma arrecadação maior com essa empresa
que vai instalar? Vai Ter, mas essa perda que eu vou Ter na
arrecadação é maior do que o ganho que eu vou Ter, tanto na
arrecadação como na geração de empregos. Então, o que
defendemos aqui é o fim da guerra fiscal, é bom para o estado,
é bom para todos os estados e bom para a própria sociedade,
uma vez que as empresas vão instalar de qualquer jeito, vai
gerar emprego, renda, recolhimento de tributos e com esse
recolhimento de tributos, a sociedade ganha porque vai Ter
uma arrecadação para investimentos nas áreas sociais, essa é
a grande dificuldade e o grande desafio do administrador que
trabalha nessa área.

O Sr. CONTE LOPES – PTB – Não permitir que outro Estado
ofereça melhores, mais vantagens do que São Paulo, seria
isso?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Só que o seguin-
te, não tenho como chegar lá no outro estado, princípio da
autonomia, princípio federalismo, não posso chegar em outro
estado que dá o benefício e dizer que não pode dar, o único
instrumento que eu tenho é o instrumento legal de entrar com
uma ADIN no Supremo, dizendo que aqueles benefícios são ile-
gais e inconstitucionais. Esse é o único instrumento.

O Sr. CONTE LOPES – PTB - O senhor falou que não pode
haver a guerra fiscal, mas desse jeito então teria que ser só a
conscientização? Como não vai haver essa guerra fiscal?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Eu digo o
seguinte, a melhor solução, o que estamos falando aqui é o

seguinte, é a questão das alíquotas interestaduais menores,
acabar com essa questão dos benefícios fiscais e aí o seguinte,
aqueles estados onde precisam de investimentos, precisam de
atividades empresariais teria que Ter um fundo de compensa-
ção para esses estados. Agora, se não tiver esses mecanismos
de compensação todos os estados, vamos procurar atrair as
empresas, uma vez que geram emprego, gera atividade, mas
que no fundo este Estado também acaba perdendo porque não
recebe o valor real da arrecadação.

O Sr. CONTE LOPES – PTB – O senhor colocou o problema
dos produtos chineses e derivados, que acaba gerando mais o
contrabando, que é duro de mexer, tanto é que o Medeiros foi
mexer e coitado. A receita estadual, a secretaria, tem feito
algum trabalho em cima disso?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Sobre a questão
que V.Exa. coloca dos produtos chineses, contrabandos, desca-
minhos, na verdade essa questão da importação é uma compe-
tência mais da Receita Federal, agora mesmo assim o governo
de São Paulo, o governador Lembo baixou um decreto de com-
bate à pirataria, é o descaminho contra a pirataria, contrata-
ção e outros itens que constam no decreto. Agora, a coordena-
ção da administração tributária tem feito o seguinte, tem parti-
cipado de várias ações, juntamente com a Receita Federal, a
Polícia Federal, Ministério Público, no sentido de combater
essa questão desse setor, que realmente complicado, inclusive
o combate à pirataria. De todas as ações, eu gostaria que o
Cabrera pudesse dizer que operações nós fizemos e quais
resultados obtidos.

O Sr. CABRERA – Nós vimos fazendo um trabalho forte no
combate ao descaminho, à pirataria, ao contrabando e em
operações de força tarefa, porque temos a convicção de que
isoladamente nenhum dos órgãos partícipes de força tarefa
tem condições de combater esse tipo de ilícito, até porque ele
é bastante capilarizado, é muito difícil de se atuar nisso. Então,
vimos fazendo já, desde o ano de 2003, com bastante intensi-
dade operações de força tarefa, na qual participam pelo estado
a valorosa Polícia Militar, Polícia Civil e a própria Secretaria da
Fazenda, pela União a Polícia Federal e a Receita Federal fun-
damentalmente e também os órgãos municipais, no caso aqui
a prefeitura de São Paulo também tem sido um grande parcei-
ro nas nossas forças tarefa. Hoje se não se iniciou, deve estar
se iniciando uma operação conjunta em shopping popular, por
parte da Secretaria da Fazenda, juntamente com a Polícia
Militar e a Receita Federal. E eu diria que esse tem sido uma
das iniciativas mais gratificantes para a Secretaria da Fazenda,
porque ao combater esse tipo de ilícito, nós também temos aí
um papel de educação, passamos um perfil de cidadania, que é
justamente a gente evitar o consumo desse tipo de produto,
que lesa o emprego no nosso país, investimento, além, natu-
ralmente, da sonegação fiscal, que é o nosso principal mote.
Então, eu diria que vimos fazendo um trabalho muito forte
nesse sentido e acho que só temos tido êxito, mas reconhecen-
do que só em força tarefa nós temos condições de atuar contra
esse tipo de ilícito.

O Sr. CONTE LOPES – PTB – Uma pergunta para terminar,
a força tarefa poderia ser só estadual, por exemplo, a secreta-
ria com a polícia ou tem que Ter.. ?

O Sr. CABRERA – Até como V.Exa. bem lembrou, no caso
da pirataria, a grande parte da pirataria também advém do
exterior, de países, principalmente da Ásia, então nós sabemos
que precisamos Ter a presença das autoridades federais para
reprimir esse tipo de ilícito, haja vista que como V.Exa. sabe o
controle aduaneiro, o controle das fronteiras, é tarefa de res-
ponsabilidade das autoridades federais.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Tem a
palavra o nobre Deputado Vaz de Lima.

O Sr. VAZ DE LIMA – PSDB – Também quero cumprimen-
tar o Dr. Henrique, meu colega e toda a equipe da Secretaria,
dizer que é a Segunda vez que esta Casa faz uma CPI, pelo
menos que eu tenho participado de guerra fiscal, e o Dr.
Henrique já mencionou que n outra oportunidade o Deputado
Vitor também foi o autor, e naquela oportunidade tive a opor-
tunidade, o privilégio de ser o relator. Fizemos um trabalho até
demorado, moroso, depois o nosso sindicato publicou um livro,
encaminhado a todos os Srs. Deputados, parlamentares fede-
rais, aquilo que foi o nosso relatório e muitas das medidas que
foram apontadas naquela oportunidade até o governo tomou.
Temos essa grande dificuldade, o Deputado Conte colocou e
colocou bem, não temos como impedir, o outro estado pode
fazer, não devia, mas pode, até por isso é guerra, está à mar-
gem da legislação. E a gente tem que combater, ir fazendo
como pode por aqui. Então, acho que a CPI pode dar uma bela
contribuição nisso, apontar caminhos, que ao final a gente
com um trabalho que a gente vai fazendo ao longo do tempo
pode, de fato, obter bons resultados. Agora, queria fazer uma
única pergunta, para esclarecimento, os colegas me perguntam
muito isso, muito individualmente, é bom deixar isso claro, na
composição da arrecadação do ICMS, temos lá uma pirâmide,
percentualmente o que representa, por exemplo, os maiores
setores, os maiores contribuintes, o que poderia representar,
por exemplo, o atacado e o que representaria ao final, percen-
tualmente, o varejo, para a gente poder entender que desses
noventa por cento praticamente de receita que o Estado tem
em ICMS, 88, que foi o número colocado e que se torna um
bolo, o que representa isso percentualmente nesses diversos
segmentos. Nós sabemos, por exemplo, que tem energia elétri-
ca, o setor de combustível, o setor automotivo, isso representa
os maiores clientes, depois o que representaria a etapa seguin-
te e o que representaria o final, o próprio consumo final da
varejo, volta e meia alguém pergunta “por que não faz uma
operação grande nisso? Por que a gente não ataca de vez?”
Acho que isso valeria a pena entender, para até entender o
“modus operandi” do fisco, porque atua nesse segmento ou
naquele ou no outro, qual o resultado final de tudo isso?

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Acho essa per-
gunta interessante, a arrecadação, tenho uma tabela, no caso
por exemplo a indústria representa 35%, o setor onde ocorre a
questão da guerra industrial. Os preços administrados, que são
serviços de comunicação, energia e combustíveis representa
38%, se você pega o comércio e serviços é 25.8. Se quiser eu
passo esse relatório para V.Exa.;na parte de comércio e servi-
ços 25.8, se eu pegar por exemplo o comércio atacadista é
13.2, o serviço de transportes é pequeno, você pega o comér-
cio varejista é 5.3, pega comércio varejista tem apenas cinco
por cento, então esses são os principais setores. Agora, você
pega a indústria, pega o setor de metalurgia é 4.5% do total
de 35. Eu tenho aqui detalhado, se V.Exa. quiser eu posso
encaminhar.

A Sra. ... – Queria fazer um esclarecimento, o comércio
5,2% varejista, aí não inclui supermercados, lojas de departa-
mento, revendedoras de veículos, porque está destacado ali no
relatório.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Perfeitamente,
mas eu mando esse relatório para o Sr. Presidente.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Tem a

palavra pela ordem a nobre Deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Só para dizer para o coordena-

dor, Dr. Henrique, tem um decreto de 19 de agosto de 2003,
Decreto 48034, que estabelece isenção de ICMS para compras,
as compras governamentais, o Estado em tese deve até ganhar
com isso, não sei,não temos os números aqui, mas em com-
pensação aquelas atividades que estão vinculadas ao ICMS
não perdem, por exemplo, as universidades, por exemplo,
quando nós estabelecemos um por cento do ICMS da habita-
ção, porque ele está, ele vai ser calculado sobre esse total e se
o Estado, que é um grande comprador, com certeza, no
momento de efetuar as suas compras tem essa isenção, lá na
frente isso poderá causar para outras áreas, que também estão
vinculadas, que são vinculadas ao ICMS uma certa desvanta-
gem, eu não sei se o senhor tem esses números, provavelmen-
te não tenha aqui, mas se o senhor puder também nos dar
alguma informação a esse respeito seria interessante.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – O que essa legis-
lação prevê, na verdade, é uma possibilidade, de sorte que o
setor público compre tantos serviços ou produtos com isenção
e, portanto, preços mais reduzidos. Sobre essa questão, queria
que a Heloísa pudesse explicar como funciona, é uma legisla-
ção de interesse mais social dos estados, do que pensar em
termos de ganho ou não da arrecadação, porque o ganho é do
Estado e não de um setor ou outro da economia ou do setor
público.

A Sra. HELOÍSA – Essa isenção para órgãos públicos, fun-
dações, inclusive as universidades, ligadas ao Estado, tem
como base o convênio 2603, então hoje toda compra do
Estado tem isenção do ICMS, e uma condição para fazer essa
compra com isenção é a redução desse preço. Eu não tenho os
números, mas eu entendo que todos ganham com isso, inclusi-
ve a universidade, que vai poder comprar mais com menos.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Não
temos mais nenhum outro deputado inscrito, acho que não
existe mais nenhuma pergunta. Algum deputado deseja fazer
mais algum questionamento?

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Tem a

palavra pela ordem o nobre Deputado Edmir Chedid.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Sr. Presidente, sugerir a

V.Exa., acho que temos alguns requerimentos para serem vota-
dos, acho que o Dr. Henrique, a sua equipe tem trabalho, como
nós também. Se V.Exa. pudesse suspender os trabalhos por
três minutos, para que a gente possa se despedir, depois rea-
bre e a gente dá seqüência.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Queria
agradecer o Dr. Henrique Shiguemi e a sua equipe de técnicos
da Secretaria da Fazenda e os nossos agradecimentos. Claro
que tudo que está sendo colocado aqui é em benefício do
Estado de São Paulo, a gente aguarda os documentos já solici-
tados oficialmente e esses outros documentos o senhor se dis-
põe a mandar para a nossa CPI. Muito obrigado, Dr. Henrique.

O Sr. HENRIQUE SHIGUEMI NAKAGAKI – Gostaria de
agradecer ao nobre Presidente da CPI, Deputado Roberto
Morais, agradecer também a todos os deputados pela forma
respeitosa que fui tratado, procurei dar aqui de forma bastante
técnica o funcionamento do sistema tributário, repercussões da
guerra fiscal, as conseqüências e até uma proposta de um
modelo, de uma reforma tributária. Gostaria também de agra-
decer e cumprimentar o Presidente Toloy, da Afresp, que com-
parece a esse evento, muito obrigado pela presença, cumpri-
mentar o futuro Presidente da Sinafresp, Dr. Lauro, pela pre-
sença, Deputado Sapienza, que é o nosso colega fiscal de
renda, que foi um dos deputados que fez o requerimento da
questão da CPI da Guerra Fiscal e finalmente cumprimentar,
principalmente, o nobre Deputado Vaz de Lima, que é um fis-
cal de rendas e demais deputados e cumprimentar também a
nossa equipe da administração tributária, são pessoas alta-
mente qualificadas, competentes e corretas no trato da admi-
nistração pública, são pessoas altamente preparadas, que têm
feito um excelente trabalho no interesse da administração
pública do Estado de São Paulo. Então, agradeço a presença
dos senhores diretores, colegas fiscais de renda e a todos aqui
muito obrigado pela atenção.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS –
Agradecemos o Dr. Henrique Shiguemi e à sua equipe de técnicos.

* * *
Após a oitiva, foram aprovados os seguintes requerimentos:
1. Requerimento do Deputado Edmir Chedid, requerendo a

convocação dos Senhores: Edivar Vilela Queirós, Presidente do
Sindicato dos Frigoríficos Paulista, b) Vitor Alves, Delegado
Federal; c) Aristemo Agadeis Filho, Fiscal da Fazenda do
Paraná, para prestarem esclarecimentos acerca da guerra fis-
cal, foi aprovado. (doc 06)

2. Requerimento do Deputado Geraldo Lopes, requerendo
que fosse oficiado ao Senhor Secretário da Fazenda, pedindo
informações sobre a existência de algum processo administra-
tivo, instaurado no âmbito daquela Secretaria, que apura irre-
gularidades no recolhimento do ICMS e outros tributos das
Companhias Energéticas do Estado de São Paulo, foi aprovado.
(doc 07)

3. Requerimento do Deputado Geraldo Lopes, requerendo
que se oficie ao Senhor Secretário da Segurança Pública solici-
tando informações detalhadas sobre o andamento do inquérito
policial nº 20059/03, foi aprovado. (doc 08)

4. Requerimento do Deputado Geraldo Lopes, requerendo
que se oficie ao Ministério Público do Estado - Promotoria
Especializada Contra a Ordem Tributária, solicitando informa-
ções detalhadas sobre o andamento do procedimento nº
008/2003, foi aprovado. (doc 09)

5. Requerimento da Deputada Beth Sahão, requerendo
que fosse convidado o Senhor Mauro Isac de Jesus, Promotor
do Grupo de Atuação Contra o Crime Organizado no Mato
Grosso do Sul, para comparecer a esta CPI, a fim de prestar
esclarecimentos sobre as investigações referentes ao esquema
de exportação fictícia de soja, foi aprovado. (doc 10)

* * *
Dia 30/01/2007
Reunião para Tratar de Assuntos de Interesse da CPI
A Segunda Reunião Extraordinária da Comissão Parla-

mentar de Inquérito contou com a presença dos Deputados
Conte Lopes, Edmir Chedid, Roberto Morais e Rogério
Nogueira. Ausentes os Senhores Deputados Baleia Rossi, Beth
Sahão e Vaz de Lima.

Foi comunicado o recebimento pela Comissão de resposta
ao Ofício nº 4/2006, ao Senhor Secretário de Estado da
Fazenda, solicitando informações diversas e o Ofício nº 5/2006,
ao Senhor Secretário de Estado da Fazenda, solicitando infor-
mações acerca da existência de algum processo administrativo
instaurado naquela Secretaria, que apure irregularidades no
recolhimento do ICMS e outros tributos, das companhias de
energia elétrica do Estado. Não foram respondidos: o Ofício nº
6/2006, encaminhado à Secretaria de Segurança Pública, solici-
tando informações detalhadas acerca do andamento do
Inquérito Policial nº 2-0059-03; o Ofício nº 7/2006, ao Pro-
curador Geral de Justiça, solicitando informações detalhadas
acerca do andamento do Procedimento nº 008/03; e o ofício ao
Procurador Geral de Justiça, solicitando informações que o
Ministério Público possui com relação à sonegação fiscal.

Ficou convocado para as próximas reuniões: Senhor
Mauro Zaque de Jesus, Promotor do Grupo de Atuação contra
o Crime Organizado em Mato Grosso do Sul; Senhor Matheus
Baraldi Magnani, Procurador da República em Guarulhos;
Senhor Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, Delegado da
Polícia Federal; Senhor Edivar Vilela Queiroz, Presidente do
SINDIFRIO; Senhor Andres Romero Gonzalez, Presidente da
Associação Nacional dos Distribuidores de Papel; e Senhor
Aristeu Magalhães Filho, Auditor Fiscal da Receita Estadual do
Paraná.

* * *
Dia 01/02/2007
Discussão e votação de requerimentos e assuntos de inte-

resse da Comissão
A Terceira Reunião Extraordinária da Comissão contou

com a presença dos Deputados Edmir Chedid, Geraldo Lopes,
Roberto Morais e Vaz de Lima. Ausentes os Deputados Rogério
Nogueira, Beth Sahão, Conte Lopes e Baleia Rossi.

Foram aprovados os seguintes requerimentos:
1. Requerimento do Deputado Geraldo Lopes solicitando

que se oficie ao Senhor Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo, pedindo que as informações enviadas, através do
Of.GA nº 43/07 e constantes do OF.CAT/G nº 21/07, sejam
detalhadas ano a ano, por Auto de infração e Imposição de
Multa e data, com o respectivo valor do Crédito Tributário e
por Empresa /Companhia de Energia Elétrica deste Estado, foi
aprovado. (doc 11)

2. Requerimento do Deputado Geraldo Lopes solicitando
convidar os Senhores Presidentes das Empresas: Bandeirantes
Energia S/A, CLFSC - Cia. Luz e Força Santa Cruz, CPFL - Cia.
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Paulista de Força e Luz, CPFL Piratininga - Cia. Piratininga de
Força e Luz, Elektro - Eletricidade e Serviços S/A, Eletropaulo,
Grupo Rede, CMS - Energy, para prestar esclarecimentos tendo
em vista que foram constatadas diversas inconformidades no
Setor de Energia Elétrica, quanto a apuração e demais procedi-
mentos relativos ao ICMS, foi aprovado. (doc 12)

3. Requerimento do Deputado Geraldo Lopes solicitando
que se oficie ao Senhor Secretário da Fazenda do Estado de
São Paulo, a fim de que seja informado quantos Regimes
Especiais foram concedidos às Companhias de Energia Elétrica
e quais as Empresas que os obtiveram e data da obtenção, foi
aprovado. (doc 13)

4. Requerimento do Deputado Edmir Chedid requerendo
seja oficiado o Senhor Secretário da Fazenda para que preste
informações acerca de quais segmentos e quais empresas do
Estado, que buscaram se beneficiar da guerra fiscal travada
pelos diversos Estados da Federação, que ofereceram atrativos
para empresas lá se instalarem, detalhando quais são essas
empresas, quais os benefícios até então apurados pela
Fazenda Estadual, quais os mecanismos que a Fazenda tem
praticado para frear tais operações, etc, foi aprovado. (doc 14)

5. Requerimento do Deputado Edmir Chedid requerendo
que seja oficiado o Senhor Secretário da Fazenda, para que
informe quais as empresas situadas no Estado, envolvendo os
mais variados segmentos, que possuem benefícios fiscais con-
cedidos através de lei ou de decreto, de forma detalhada por
setor, exibindo o faturamento estimado da empresa, o valor do
imposto recolhido e o valor do benefício concedido, auferido
mensalmente, durante os últimos cinco anos, foi aprovado.
(doc 15)

Foi proposta pelo Deputado Edmir Chedid a realização de
audiência para ouvir pessoas de vários segmentos de São
Paulo, para ter ciência sobre a questão do ICMS; e também
que os Deputados sugerissem nomes de pessoas a serem con-
vidadas e que a Presidência pudesse organizar a audiência.

* * *
Dia 07/02/2007
Oitiva Dr. Matheus Baraldi Magnani e Dr. Victor Hugo

Rodrigues Alves Ferreira
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Eu quero

agradecer a presença do doutor Victor Hugo a essa Comissão
Parlamentar de Inquérito, e passo a ele a palavra para suas
considerações iniciais aos nossos deputados da CPI da Guerra
Fiscal, e mais uma vez muito obrigado por atender um pedido
e o convite dessa Comissão para que aqui o senhor viesse
prestar importantes esclarecimentos.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Bom
dia senhor Presidente, bom dia senhores deputados e demais
presentes. Eu em primeiro lugar gostaria de parabenizar a
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo pela iniciativa
dessa CPI que eu considero das mais relevantes. O Estado de
São Paulo hoje certamente é o Estado da Federação mais pre-
judicado com essa Guerra Fiscal que todo mundo sabe que
está acontecendo.

Conforme orientação do Presidente eu vou explicar pra
vocês o que foi a Operação Grandes Lagos. No final de 2005
eu encerrei dois trabalhos que eu estava à frente, a Operação
Crepúsculo que apurou a organização criminosa Law Kin
Chong, e Operação Plata que é uma organização criminosa
que atuava na área de contrabando e descaminho. Isso foi em
dezembro, em setembro o delegado de Polícia Federal, chefe
da delegacia de Jales havia encaminhado ao setor de inteligên-
cia policial de São Paulo um pedido de auxilio para investigar
uma organização criminosa que agiria em torno de frigoríficos
da região dos Grandes Lagos, interior de São Paulo, que é
Jales, São José do Rio Preto e Araçatuba. Desde pelo menos o
ano de 2000 a Receita Federal e o INSS vinham fiscalizando
esses frigoríficos e constatavam que havia um grande montan-
te de movimentação financeira e emissão de notas fiscais e
quando ia lançar os tributos não conseguia cobrá-los porque
verificava que as pessoas que constavam como sócias desses
frigoríficos não tinham nenhuma capacidade econômica finan-
ceira. Então os tributos eram lançados e não eram pagos,
tanto os frigoríficos, as empresas quanto às pessoas que cons-
tavam do quadro societário não tinham patrimônio nenhum
para honrar essas dívidas. O prejuízo é de bilhões de reais, não
é milhões, são bilhões de reais. O chefe de Jales pediu esse
apoio e eu estava envolvido nesses trabalhos e não pude ime-
diatamente, em janeiro de 2006 eu fui designado para esse
trabalho. Como é uma cidade pequena, Jales tem cerca de 50
mil habitantes, eu já tinha participado de algumas investiga-
ções grandes e achei que ia finalizar isso em três meses.
Quando eu comecei a apurar eu verifiquei que o esquema era
muito mais sofisticado do que eu imaginava, inclusive muito
mais sofisticado que a organização criminosa do Law Kin
Chong que todo mundo fala como se fosse uma coisa hiper
complicada. Os laranjas dos frigoríficos, apesar de não ter
patrimônio nenhum em nome deles eles tinham um rendimen-
to que permitiam que eles levassem uma vida de certa forma
acima do padrão da média da população da região de Jales,
eles recebiam em torno de 12 mil a 15 mil reais por mês para
emprestar o nome. A fraude também era muito maior do que a
gente imaginava, do que eu pelo menos imaginava. Apenas as
duas primeiras empresas que a gente começou a investigar
uma movimentou 850 milhões de reais nos últimos cinco anos,
sem recolher absolutamente nada de tributos federais, com
exceção óbvia da CPMF que é de arrecadação automática, e as
outras duas empresas, essa era uma empresa de um núcleo,
essas duas outras de um núcleo diferente, somados elas
tinham movimentado cerca de 650 milhões de reais também
sem recolher nada.

Iniciamos a investigação e chegamos à pelo menos 50
empresas abertas em nome de laranjas que serviam ao esque-
ma, inclusive empresas que eram abertas com um único propó-
sito de vender nota fiscal fria para calçar a operação de tercei-
ro, e ai que entra um problema grave com relação ao ICMS, a
gente chama de noteiro, essas empresas que forneciam nota
fiscal. Para se ter uma noção, as duas principais noteiras elas
forneceram mais um bilhão e 500 milhões de reais em notas
fiscais nos últimos quatro anos, sem recolher absolutamente
nada, tanto em tributos federais quanto estaduais. Essas notas
fiscais que eram vendidas pelos noteiros eram utilizadas por
empresas não só do Estado de São Paulo, mas de outros tam-
bém para incorporar créditos tributários fictícios, quer dizer, eu
compro a nota, eles vendiam cobrando quatro reais por cabeça
de gado, então se eu vendia uma nota que representa 100
cabeças eu vou cobrar 400 reais. Nessa nota está destacado o
ICMS e eu a empresa que está adquirindo a nota fiscal vou me
creditar desse ICMS que não foi pago, isso gera um problema
grave. O pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda que apoio
à investigação, é bom consignar isso, desde o começo, princi-
palmente na parte técnica porque o ICMS eu particularmente
considero o tributo mais complicado de se entender da
Federação. Eles constataram que nos últimos quatro anos o
Estado de São Paulo havia liberado 250 milhões de reais para
esses frigoríficos investigados, não para todos porque a opera-
ção ainda não foi finalizada, mas para os frigoríficos identifica-
dos até setembro na operação, o Estado de São Paulo já havia
liberado 250 milhões de reais em créditos tributários, já tinha
permitido que fossem incorporados e havia outro 250 milhões
de créditos com o pedido pendente. É bom frisar que nem todo
esse valor é fraudulento, mas certamente grande parte disso é
fraude.

Há também um esquema grave com couro, eles chamam
de couro piquelado, couro piquelado para quem não conhece é
o couro já beneficiado. Em 31 de dezembro de 2005 houve
uma mudança da legislação aqui no Estado de São Paulo.
Antigamente o couro incidia o ICMS no couro quando ele saia
do estabelecimento, em 31 de dezembro de 2005 passou a ser
diferido, o ICMS passou a incidir quando ele entra no estabele-
cimento que está adquirindo o couro já beneficiado. Com a
mudança de legislação os noteiros que a gente chama se movi-
mentaram e criaram esquema para gerar crédito fictício de

ICMS nas operações de couro, estaduais e interestaduais. O
que eles fazem? Eles criam uma empresa de fachada que simu-
la estar beneficiando esse couro e que absorve a carga tributá-
ria sem pagar jamais, porque ela não tem patrimônio nem em
nome dela nem dos sócios, e o verdadeiro adquirente do couro
compra já com esse, eles falam na gíria deles, já com o ICMS,
quer dizer, eles pagam pela nota para incorporar esse ICMS,
no final da operação vai sobrar certamente ICMS e eles pedem
restituição para o Estado de São Paulo.

Então é um problema gravíssimo. É bom já consignar aqui
que o problema não é da Secretaria da Fazenda, a gente teve
total apoio aqui da cúpula da Secretaria da Fazenda na investi-
gação, inclusive na fase posterior da operação, inclusive tive-
mos apoio até maior que da própria Receita Federal, o pessoal
está investigando, está apurando, mas que é um problema
seriíssimo, e a fraude somados os tributos estaduais e federais
ultrapassa bilhões de reais. É basicamente isso daí.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Eu agra-
deço o doutor Victor Hugo pelas primeiras informações, nós
abrimos aqui para os nobres deputados presentes a esta
Comissão a possibilidade de algum questionamento.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Pela ordem senhor
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela
ordem deputado Edmir Chedid que é o relator desta CPI.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Cumprimentar o doutor
Victor Hugo e agradecê-lo pela presença aqui no dia de hoje
para contribuir, essa é uma CPI que ela não pretende prender
pessoas, pelo menos no meu modo de entender, a função da
CPI não é essa. A função que a gente possa levantar a Guerra
Fiscal, quais são os seus problemas, como ela incide na receita
do Estado, o que a gente pode sugerir para que isso possa ser
modificado, qual legislação a gente possa sugerir ao
Congresso Nacional, o que a gente pode fazer internamente
aqui na Assembléia para que o Estado de São Paulo não perca
receita e para que os sonegadores, as pessoas que fazem todo
esse trabalho de ficção de notas passem a não realizá-lo mais.
Então nós temos que criar mecanismos para isso não aconteça.

Eu gostaria de saber do senhor, já que o senhor está muito
envolvido nesse processo, fez um grande trabalho, a gente tem
notícia pela imprensa tudo que o senhor realizou, os manda-
dos de apreensão, as pessoas que foram presas, as informa-
ções que a gente tem, mais de 90 pessoas presas, mais de 143
mandados de busca e apreensão e isso foi aumentando no
decorrer do tempo, o senhor foi até muito singelo na colocação
que o senhor fez, acho que o senhor procurou se abreviar bas-
tante, até vou solicitar do senhor, se o senhor puder abrir um
pouco mais do que o senhor sabe, solicitar do senhor como
nós poderíamos criar aqui mecanismos para que isso não acon-
tecesse. O senhor elogiou a Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo, isso é importante que a gente saiba, mas deve
ter algo também na Secretaria da Fazenda que não foi bom,
algo que aconteceu, então a gente gostaria de saber para que
a gente possa tentar criar mecanismos aqui doutor Victor
Hugo. Então devolver a palavra ao senhor e ver o que o senhor
pode nos ajudar, como o senhor pode contribuir, nós sabemos
que o senhor pode contribuir muito, eu penso que o senhor
possa contribuir muito, então nós não temos problema de
tempo aqui, o que nós desejamos é aprender um pouco mais
para que a gente possa sugerir fazer um relatório, trocar idéias
com os outros deputados.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS –
Aproveitando a colocação do deputado relator Edmir Chedid o
senhor falou sobre a questão do couro, eu gostaria que na sua
fala também se houve envolvimento também de curtumes nes-
sas operações realizadas?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Pela ordem senhor
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela
ordem deputado Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu quero também cum-
primentar o doutor Victor Hugo e aproveitar o ensejo, há cum-
plicidade dessas empresas que se creditam do ICMS quando
eles adquirem? Eles sabem se essa nota é fria? Como é que
está essa investigação? Até que ponto se encontra?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA –
Começando com a pergunta do senhor, as empresas que
adquirem são totalmente cúmplices, tanto quem vende a nota,
quanto quem adquire sabe que está se creditando. Agora, o
que acontece, imagina que eu estou abatendo gado e venden-
do a carne, a pessoa que compra a carne não sabe. Na investi-
gação a gente não detectou a participação das duas pontas da
transação, o varejista, quer dizer, o supermercado, o açougue
e o produtor rural, esses não tem nada a ver. Quem tem a ver é
quem vende a nota e quem compra. Quem vende a nota ele
não comercializa, ele não produz nada, esse é o câncer real-
mente da sociedade, ele só vende nota. Agora, eu abato o
gado e vendo a carne e de certa forma gero algum emprego e
tal, e uso as notas dele para calçar a minha operação, e não
uso as só as notas, uso também as contas bancárias, porque se
eu movimentar a minha produção com a minha conta bancária
pessoal eu vou ser detectado pela Receita em razão da CPMF,
então quem compra a nota, que é quem comercializa o gado e
quem vende esses sabem o que estão fazendo. O produtor
rural e supermercado não, inclusive em várias oportunidades a
gente verificou que o produtor rural e o comerciante ficavam
confusos, espera ai, eu comprei de você e você está me dando
uma nota de terceiro? Isso o dono do supermercado, eu com-
prei dessa empresa que é Ouroeste, você está me dando uma
nota da Distribuidora São Paulo, o que é isso? Não, é assim
mesmo. Então as duas pontas da transação não tem participa-
ção, não conseguimos identificar. Mas agora, quem compra,
quem adquire esses sim estão em conluio.

Com relação à pergunta do senhor, o senhor perguntou
mais de uma coisa, sim da Secretaria da Fazenda. Realmente
eu falei da colaboração da Secretaria da Fazenda para não
ficar mal entendido parecer que é uma coisa crônica na estru-
tura da Secretaria, certamente tem problemas sim, tanto que
das 109 prisões que a gente efetuou até o momento dois fis-
cais de renda foram presos, e um foi objeto de busca e apreen-
são, e eu tenho notícia que a própria Secretaria da Fazenda já
identificou mais um. Se a gente tivesse continuado foco nos
fiscais certamente teriam outros fiscais de renda presos, acon-
tece que demorou para surgir os fiscais na investigação e eu
não podia, e essa foi a segunda maior operação da história da
Polícia Federal, ela já estava ficando grande demais, a gente
estava com medo de perder o foco, então não tinha como a
gente segurar essa operação por mais tempo para pegar mais
fiscais. Os fiscais surgiram no final da investigação, então nós
conseguimos prender dois fiscais da Secretaria da Fazenda e
um terceiro foi objeto de busca, depois da deflagração da ope-
ração nós identificamos mais outro, então quatro fiscais que
nós identificamos e eu tenho notícia que a Secretaria da
Fazenda já identificou mais um, então são cinco fiscais, isso
todos da região de Rio Preto.

O apoio que eu tive foi da cúpula, principalmente da
DEAT, inclusive tem dois auditores fiscais da DEAT, dois fiscais
de renda que me apoiaram desde o começo, o senhor José
Maria e o senhor Eduardo Crois, eles têm bastante conheci-
mento técnico sobre essa parte caso haja interesse de ouvi-los.

Com relação à mudança no que poderia ser feito para dei-
xar, para evitar que isso acontecesse. Na minha visão o proble-
ma maior é da própria estrutura do tributo ICMS, ele é extre-
mamente complexo. A Secretaria de Estado da Fazenda ela
mantém um órgão de inteligência que chama DEAT que tem
por finalidade só identificar fraude para combatê-las. Vocês
devem ter visto no ano passado que um trabalho dessa DEAT
resultou na arrecadação de mais de 500 milhões de reais em
ICMS de grandes magazines, da Pernambucanas, inclusive o
nome foi bem citado na imprensa, razão de operações simula-
das com soja para gerar crédito fictício. Então o papel da DEAT
é identificar essas fraudes para combatê-las. O problema que a
legislação do ICMS é complexa demais, para se ter uma idéia,
o regulamento do ICMS tem 650 artigos, a primeira vez que eu
baixei na Internet ele não parava de baixar, não é possível que
seja tudo isso, é mais do que o Código Civil.

Essa questão do couro piquelado que eu disse que houve
uma alteração em 31 de dezembro de 2005, só que eu não
encontrava essa alteração em lugar nenhum, liguei para o fis-
cal de rendas e falei se ele tinha certeza que houve essa altera-
ção porque eu não encontro na Internet, eu digito o texto e
não me retorna em buscador, no próprio site da Secretaria da
Fazenda, daí ele falou que tem, daí ele me mandou por e-mail,
quer dizer, a legislação é tão complexa que uma alteração rele-
vante como essa você não encontra, na verdade ninguém sabe
direito o que está fazendo, quem sabe são os fraudadores que
usam da complexidade da legislação para se esgueirar pelas
brechas e sonegar.

Enquanto não alterar, mas sim uma alteração profunda na
estrutura do ICMS eu não vejo solução, o que se pode fazer
são soluções paliativas, como reforçar DEAT, identificar fraude,
mas sempre que você consegue identificar fraude o modos
operandi dos fraudadores, muitas fraudes já foram cometidas,
como é o caso da Operação Grandes Lagos, desse trabalho que
eles fizeram na própria Secretaria da Fazenda que apurou
essas operações simuladas de soja, e o pior é uma fraude
muito difícil de se provar. Com os meios que a fiscalização tem
em mãos é dificílimo porque eles não podem interceptar tele-
fone, eles não podem cumprir mandado de prisão, então eles
ficam meio de mãos amarradas também. O problema é grave,
e se isso privilegiasse, daí eu não sei nem se já estaria indo
além demais na proposta, mas tributos como CPMF que tem
arrecadação automática, todo mundo paga. O problema do
ICMS que esse negócio de crédito, débito, altera a legislação
toda hora é um terreno fértil para a prática de fraudes.

E a questão dos laranjas, é muito difícil para os órgãos fis-
cais identificar quem é que é o cabelo por traz do laranja, o
órgão até identifica que ele é laranja, porque como uma pes-
soa como nos casos dos Grandes Lagos os donos das empresas
ganhavam em média de mil a mil e 500 reais por mês e não
tinham patrimônio algum antes de abrir as empresas. As
empresas passaram a movimentar coisa de 200 milhões de
reais por ano cada uma, quer dizer, é fácil provar que ele é
laranja, mas o cabeça não está por trás, e se você prende o
laranja, o salário do laranja dobra, triplica justamente para ele
não abrir a boca. Teve casos de laranjas que a gente prendeu
depois que deflagrou a Operação de que continuava preso,
como a prova estava bem robusta o dono de um dos frigorífi-
cos foi orientado pelos advogados que não tem por onde cor-
rer, esse está realmente comprovado que ele é laranja, imagi-
no que ele deva ter falado pra ele o que a gente falou no rela-
tório, que a condição de laranja dele é facilmente comprovada
pela investigação econômica financeira, essa pode ser feita
pelo órgão fiscal. Agora, de quem ele é laranja? Isso você tem
que avançar um pouco mais na investigação, e daí você tem
que usar de método de inteligência policial, de campana, inter-
ceptação telefônica, telemática, esse tipo de recurso, então
você não comprova. E como ele viu não tinha como, a condi-
ção de laranja estava provado e de quem ele era laranja estava
provado também ele chamou uma testemunha do caso e falou:
olha, você tem renda maior, tem patrimônio para assumir essa
empresa. Se você assumir essa empresa no lugar do verdadeiro
dono eu lhe dou um milhão de reais para você e 250 mil reais
para essa pessoa que trabalhava com ele. Ele não concordou,
me procurou, nós tivemos uma escuta ambiental e prendemos
o advogado por causa disso.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Que empresa foi excelência?
O senhor pode declinar qual empresa foi?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – A
empresa de fachada chama Coperfrigo ATC Ltda., a empresa
ostensiva que está por trás dela é o Frigorífico Mozaquatro,
ACN Quatro Participações. E agora recentemente, coisa de três
dias atrás eu vim a saber que o dono do frigorífico estava ner-
voso com o advogado, porque não era um milhão a proposta
era cinco milhões, quer dizer, o advogado ia levar quatro por
fora. O pior, que eu já tenho caso, esse eu não consegui provar
ainda, que o valor que ofereceram não era só um milhão, era
250 mil para o outro, então provavelmente se seguir a mesma
proporção o outro iria receber um milhão, um milhão e 250
mil. Tem um caso de uma outra investigaçãozinha, um desdo-
bramento desse caso que a gente está fazendo, que uma teste-
munha já recebeu a proposta de 60 mil reais, quer dizer, que é
laranja. Só que 60 mil reais para essa pessoa é sedutora por-
que o coitado está vendendo espetinho na praça, o coitado
não tem nada, não tem casa, pra sobreviver está vendendo
espetinho, então é uma situação complicada. Na parte judicial
a gente vê que muita gente volta atrás no depoimento, o que a
gente consegue pegar a gente pega, mas tem coisa que não.
Por isso que tem que estar embasado com outras provas, com
transcrição de diálogo porque senão cai tudo por terra.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Doutor eu já estou satisfeito
com tudo que o senhor falou, acho que se o senhor puder ir
colocando é importante para todos nós, desde de quando o
senhor tem conhecimento na sua investigação que isso ocorre?
No caso dos frigoríficos, por exemplo?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Isso
começou por volta do ano de 1991. Tem um termo de depoi-
mento que é interessantíssimo que conta toda a gênese da
fraude. Em 1991, isso eu vou falar na região de Jales, em 1991
a 93 tinha um frigorífico chamado Vale do Rio Grande, esse fri-
gorífico ficou mal das pernas por causa da concorrência des-
leal, vocês podem até se recordar que antigamente tinha muito
frigorífico conhecido e hoje não tem mais, tinha o Bourbon, o
Swift, a Sadia hoje mais processa alimento, mas não é frigorífi-
co, frigorífico é todo terceirizado porque a empresa não conse-
gue concorrer mais nessa área, porque é o que eu costumo
falar, o maior prejudicado disso daí não é o Estado, é o comer-
ciante honesto, é o empresário honesto que não consegue se
manter se ele não praticar fraude também.

Esse frigorífico Mozaquatro ele arrematou esse frigorífico
Vale do Rio Grande, o interesse dele não era gado e carne era
o couro, então ele emprestava as instalações desse frigorífico,
desculpa, vamos voltar. O pessoal que vendia, os produtores
rurais e os corretores de gado ficaram meio a ver navios por-
que não tinha mais quem abatesse, então o que aconteceu o
Mozaquatro arrematou as instalações desse frigorífico Vale do
Rio Grande e quem era corretor de gado se tornou taxista, é
um termo lá da região. Em vez dele intermediar a transação
ele passou a comprar em seu próprio nome e abater, só que
para fazer isso ele precisava de nota fiscal. O que acontece, o
Mozaquatro que arrematou o frigorífico não poderia fornecer a
nota para os taxistas porque senão ele teria que arcar com os
tributos, porque no início interessava pra ele só o couro, quer
dizer, empresto para você as instalações do frigorífico, você
abate e me da o couro, sebo e a barrigada branca, nisso ele
tem as empresas dele que processam. A partir daí ele começou
a criar empresas de fachada para fornecer a nota, e o que
acontecia, o taxista ele abate, só que como ele é pessoa física
ele precisa de uma nota fiscal para comercializar a mercadoria
porque senão tem a fiscalização na estrada ele perde a merca-
doria. Então você abate me da o couro e o sebo, eu te dou a
nota fiscal em troca, com o tempo isso se generalizou pela
região e hoje no Brasil inteiro. Hoje você não vê mais frigorífi-
co tradicional, inclusive teve, isso daí tem depoimentos, teve
frigoríficos do exterior que vieram aqui pensando em investir
no país e saíram, e foram embora porque viram que não tinha
como, porque era tudo esquema de caixa dois, de nota fiscal
fria. Passando o tempo ele próprio começou a se interessar
pelo mercado de carne também, então além dos taxistas ele
abatia o próprio gado sempre usando nota fiscal fria, todo
mundo usa nota fiscal fria, não existe frigorífico que está em
nome do próprio dono.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – E de que Estado eram essa
grande maioria dessas notas fiscais mesmo que criadas ficticia-
mente, mas de que Estado eram?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Tem
Rondônia, tem Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tem bastan-
te, Goiás, e no Paraná a gente não identificou frigorífico por-
que a gente não abriu investigação, senão certamente veria.
Mas o Paraná é o esquema do couro, eles mandam o couro
para o Paraná, tem empresas no Paraná que adquirem notas
fiscais frias do pessoal daqui.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Couro de
São Paulo para o Paraná?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Isso.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Daí que saia a correia.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Do couro

que sai a correia, diz o velho ditado. O senhor citou Rio Preto,
Jales, os Grandes Lagos, e as outras regiões do Estado também
foram investigadas?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Não,
a gente focou mais nessa região, até porque a investigação
estava ficando grande demais, inclusive tem empresa....

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Então
deve ter problema em outras regiões do Estado?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA –
Certamente, certamente, isso é disseminado. Acontece que
têm frigoríficos em Jales que não foram investigados, a gente
também não fez uma caça as bruxas, começamos com dois
grupos, o Grupo Itarumã e o Grupo Mozaquatro, esse é o
nome das empresas ostensivas. Ai, começamos a encontrar
vínculo com os noteiros que eram de Rio Preto, daí abrimos
para os noteiros. Daí começou a ficar grande demais, tem um
frigorífico em Santa Fé do Sul que é região de Jales chama
Tatuibi, esse a gente não encontrou vínculo com os outros que
justificasse uma investigação. Eu não vou falar que é certeza
que eles participam do esquema, agora, na investigação des-
cobri que frigorífico nenhum que trabalha corretamente, então
se começasse uma investigação em Tatuibi certamente pegaria
coisa.

O problema de mercado de frigorífico é que a dimensão
da fraude se tornou de uma tal forma que se eu continuasse
investigando, investigando, investigando a gente ia investigar
os frigoríficos do Brasil inteiro. Não que todos trabalhem exa-
tamente dessa forma, tem notícia de frigorífico que invés de
criar empresa de fachada consegue liminar na justiça para não
pagar, inclusive um dos donos, um dos cabeça do Grupo
Itarumã falou pra mim que quando ele sair da cadeia ele vai
me contar esse esquema, mas ele não quer falar, segundo ele.

O Sr. – Não entendi, quando ele sair da cadeia ele vai
fazer o que?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Ele
vai me contar o esquema que envolve outros frigoríficos.

O Sr. – Já foi condenado?
O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Não,

mas outros frigoríficos maiores que o dele que teriam um
esquema de fraude diferente, que seria maior ainda, mas só
que ele não quer falar agora com medo de parecer que vai sair
por causa disso. Agora, não sei até aonde ele tem informação
concreta sobre isso.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Excelência, essas pessoas da
Secretaria da Fazenda, dois, três, quatro, já está em cinco e
pode ter um número maior, são pessoas que eram só fiscais, ou
eram pessoas que ocupavam cargo de diretoria regionais? Nós
recebemos aqui há algum tempo atrás um depoimento, o coor-
denador tributário, então ele nos fez uma explanação de que o
diretor de cada região tem um limite para fazer autorização
para que os frigoríficos, seja lá quem for, receba o dinheiro do
Estado. Porque na verdade o Estado está bancando isso ai, isso
que nós estamos preocupados, perder receita e por outro lado
quando a gente cria um mecanismo como esse existente no
caso de frigoríficos a gente abre a possibilidade de se formar
um esquema de corrupção, de assalto aos cofres públicos, por-
que não é nada mais do que uma nota fria apresentar lá no
caixa e alguém falar que pode pagar e está tudo certo e é pago,
simplesmente é isso, pra gente facilitar a conversa. Então a
gente tem que tentar interromper, porque às vezes o Estado
cria esse tipo de mecanismo e esse mecanismo cria mais prejuí-
zo para o Estado do que perder aquela receita. Nós não quere-
mos nem perder receita e nem que se crie mecanismos como
esse. O senhor acredita que isso era o diretor regional lá da
Secretaria da Fazenda que tem uma certa autonomia, um limite
para liberar isso? Ou se isso havia um esquema com pessoas de
maior grandeza dentro da estrutura da Secretaria, qual é o seu
feeling disso? Porque a gente vai ter que mudar a legislação, eu
não sei se o senhor sabe nesse biênio a Assembléia Legislativa
revogou 19 mil leis para a gente tentar facilitar o contribuinte,
o habitante de São Paulo para que ele entenda as leis que estão
vigentes aqui, e a partir disso a gente vai começar a colocar
cada tema, o próximo mandato dos deputados que ai estarão,
discutir cada tema e verificar qual a reformulação que tem que
fazer nas leis que sobraram pra gente ter algo mais fácil da
gente entender como disse o senhor, na área tributária é um
livro que não tem fim, e é difícil realmente entender. Então o
que o senhor pensa dessa área de fiscalização? Isso começou lá
em Rio Preto, Jales? Essas pessoas tem envolvimento com
outras pessoas que ocupam cargo maiores? O que o senhor
entendeu disso para ver se a gente possa quem sabe contribuir
como Estado e modificar isso.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Como
eu já disse a gente pegou fiscais envolvidos na reta final da
investigação onde eu já não podia mais abrir, não podia mais
continuar com isso, eles demoraram a surgir, a gente saiba que
certamente tinha, porque um esquema desses não sobrevive
sem a participação do servidor público. Foi presa também uma
fiscal do trabalho, foi feita busca na casa de um auditor fiscal
da Receita Federal que foi indiciado. Acontece que na investi-
gação não encontrei elementos nenhum que indicação a parti-
cipação de nenhum fiscal de rendas com cargo de chefia seja
em São José do Rio Preto ou seja na cúpula.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Excelência, só para relembrar
aqui, quem sabe pode facilitar para o senhor para que a gente
entenda também, o assunto é complexo até para nós aqui da
Assembléia. Quando esteve as pessoas, as autoridades da
Secretaria da Fazenda eles nos colocaram o seguinte, o crédito
acumulado que pode ser transferido, isso foi o doutor Cabrera
que nos colocou.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Que
libera lá na cúpula, eu vou chegar lá.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – O chefe do posto fiscal local
pode liberar 20 mil Ufscs(?) isso é cerca de quase 300 mil reais,
ele não precisa de ninguém, é autonomia dele. O inspetor dos
fiscais até 80 mil Ufscs(?) isso da mais de um milhão de reais.
O delegado tributário 160 mil que da bem mais de dois
milhões de reais. Assina só o diretor, é o Cabrera que faz isso
para autorizar, isso talvez tenha conivência dos fiscais que foi
aonde o senhor atuou, porque se eu for chefe de um posto fis-
cal, tudo bem, mas vai um fiscal lá dar uma verificada, levanta
vê como é que está, passa aqui e vê se eu posso autorizar. Se
eu fosse um chefe de posto fiscal agiria dessa forma, então o
senhor falou que entrou no final os fiscais, teve algum chefe de
posto fiscal, inspetor, delegado tributário que o senhor sentiu
que existe um envolvimento, conivência deles com os fiscais?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Esses
fiscais que foram presos nenhum tinha prerrogativa, autoriza-
ção para liberar crédito, não liberavam crédito, sempre quem
liberava era uma instância superior ou delegado de Rio Preto
ou a cúpula aqui em São Paulo. Acontece o seguinte, o que
eles faziam basicamente? Eles pegavam, analisavam a docu-
mentação, levavam pra casa e montavam o processinho para o
contribuinte, para o sonegador, como se fossem consultores
advogados, já prestavam o serviço e agilizava dentro da
Secretaria da Fazenda para liberar mais rápido. Agora, eu seria
leviano de dizer que tem participação, que se eu acho que tem
do pessoal mais acima, o que eu posso falar que realmente
indício nenhum, nem prova indireta a gente conseguiu,porque
também na mão da pessoa que liberava, eu estou falando que
é possível que realmente não tivesse participação nenhuma,
porque o processinho chegava pronto e era feito por uma pes-
soa que conhece todo melindre, todo o procedimento interno,
chegava redondo para liberar, inclusive aqui em cima. Aqui em
cima chegava e as principais interessadas na liberação de cré-
dito acumulado eram as empresas que a gente denomina
ostensivas, é empresa regularzinha, quer dizer, ele está com-
prando uma nota, são compras simuladas, mas tem a nota fis-
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cal que está representando a compra. Em tese ele não teria
responsabilidade se essa pessoa que deu a nota pra ele não
pagou o tributo, esse que é um problema crônico da legislação
do ICMS, mas não sei nem se seria o caso de alteração aqui na
esfera estadual. Agora, eu não estou isentando ninguém de
culpa, agora eu estou falando que realmente é possível que
não tivesse culpa nenhuma, é possível.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Na soja o senhor participou
de alguma investigação?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Da
soja não. Da soja foram esses dois auditores que o José Maria
e o Eduardo Crois, eles são fiscais de renda aqui do Estado de
São Paulo.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Obrigado Excelência, minhas
perguntas estão até agora respondidas.

O Sr. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS – PPS – Obrigado
deputado relator Edmir Chedid. Deputada Beth Sahão que foi
inclusive a autora do requerimento, o convite ao doutor Victor
Hugo.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Queria cumprimentar o senhor
Presidente, cumprimentar os demais colegas dessa Comissão,
agradecer o delegado doutor Victor Hugo pelo atendimento ao
nosso convite para trazer esses esclarecimentos que com certe-
za vão ser importantes para continuar subsidiando os nossos
trabalhos aqui.

V.Sa. se refere à questão das fraudes, eu queria saber e eu
cheguei um pouco atrasada por causa do trânsito, mas eu que-
ria saber o seguinte, cheguei a tempo de ouvi-lo dizer que a
Operação poderia ter sido muito mais profunda, muito mais
ampla, eu queria saber primeiro, qual a razão de vocês terem
fechado um pouco esse leque? Se a ação é uma questão estru-
tural, de recursos humanos, se houve um trabalho muito
estreito com a Secretaria Estadual da Fazenda, até que ponto a
Secretaria esteve envolvida e foi parceira de vocês nessa
Operação, quais foram às tarefas a ela atribuídas? Se esses
também servidores que você se referiu que acabaram até ela-
borando os recursos, as defesas, os processos dos envolvidos
se eles foram encaminhados para algum tipo de punição, se
eles já foram punidos, se foram indiciados pela Polícia Federal,
enfim, esses encaminhamentos por enquanto eu gostaria que
o senhor pudesse esclarecer, quais as atitudes tomadas. Eu
tenho outros questionamentos, mas eu gostaria de ouvi-lo e
prosseguir nas minhas indagações.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA –
Inicialmente vamos falar da questão de não ter prolongado
mais a Operação. Eu estava com uma equipe de três policiais
federais só e esse tipo de trabalho é muito desgastando, eles
trabalham das nove da manhã a uma da manhã todos os dias,
direto, pode parecer incrível, mas com uma hora de almoço,
uma hora de jantar quando da e eles já estavam sentindo o
desgaste desse tipo de investigação, a gente já estava há seis
meses nessa fase mais profunda, não teria como substituir. Em
julho eu perdi um desses policiais que acabou sendo transferi-
do para a Superintendência de Goiás e não quis voltar em
razão de problemas familiares, estava muito tempo longe de
casa. Os outros também começaram com problemas familiares
porque foi muito tempo viajando fora, não tinha como eu
substituir esses três, porque até pegar outros três para enten-
der o modos operandi, a fraude e todo mundo que estava
envolvido, afinal foram 210 interrogatórios até agora foram
176 mandados de busca e 109 prisões, a gente não ia ter nem
estrutura para cumprir isso daí, porque é muita gente. O que a
gente fez? A gente começou a fechar porque não tinha como
abrir mais. Mas as empresas que tinham, acontece o seguinte,
tinham vários núcleos, pelo menos cinco núcleos da investiga-
ção que se entrelaçavam, que formavam uma verdadeira orga-
nização criminosa. Os principais todos foram pegos, se a gente
pegar uma outra empresa, um outro frigorífico certamente ele
vai ter outros núcleos com quem ele se entrelaça, mas que a
ligação com esse se existir vai ser muito, muito pequena, quer
dizer, justificaria não abrir mais essa, começar uma nova inves-
tigação seria o mais correto, porque a gente começou com
duas empresas, daí a gente via ligação abria, via ligação abria,
via ligação abria, porque o relatório parcial, para vocês terem
uma idéia ele tem 977 folhas, eu estava sozinho nessa investi-
gação, também eu estou com outro trabalho em andamento.
Então realmente nós não tínhamos estrutura para fazer, os
policiais da inteligência que estavam comigo eram só três até
julho, depois eu perdi um, então estava de uma forma que não
dava mais para abrir. Eu recinto um pouco de não ter deixado
correr um pouco mais com relação aos servidores. As empresas
pelo que a gente tem visto nos depoimentos é uma outra ou
outra coisa que está surgindo tanto nas buscas quanto nos
depoimentos, mas que a Receita e a Secretaria da Fazenda vai
aprofundar. Agora, as principais foram todas identificadas.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Porque às vezes eu fico um
pouco preocupada, e acho que é essa preocupação também do
deputado Edmir Chedid é que porque que as práticas, essas
práticas fraudulentas que o senhor mesmo coloca que elas não
aconteceriam se não tivessem ajuda de servidores públicos.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA –
Certamente.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – E que esses servidores eles
seriam dos níveis hierárquicos da estrutura da própria
Secretaria aqueles mais que tem um contato mais freqüente
com as empresas.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Isso
eu não tenho certeza.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – E eu queria lhe perguntar o
seguinte, quer dizer, não foi possível, sem querer fazer aqui
nenhum tipo, qualquer tipo de ilação, não é essa a nossa pre-
tensão, mas não foi possível pelo menos consultar os superio-
res desses servidores até para poder saber se as práticas deles
não lhes davam nenhuma condição de saber se os subordina-
dos estavam tendo atitudes que não condizem com a boa con-
duta do funcionalismo público? Então eu não consigo entender
muito porque que às vezes os superiores não percebem, não
acompanham, não observam se os seus subordinados estão
tendo práticas ilegais, irregulares, ilícitas e fraudulentas que
acabam lesando a Fazenda do Estado, e se isso de fato um
desconhecimento ou se é algo que não se quer aprofundar
nessas investigações internas mesmo da Secretaria, inclusive
estou trazendo um requerimento hoje aqui até para apresentar
a esta Comissão convidando o secretário da Fazenda para nos
fazer alguns esclarecimentos sobre as questões que nós quere-
mos que se tornem mais claras e mais cristalinas para essa
Comissão. Então eu gostaria de saber se não foi possível che-
gar até isto, pelo menos até por uma questão que qualquer
investigação que você coloca se você entrevista e indaga o
subordinado porque não conversar pelo menos, sem qualquer
suspeita com os superiores desses trabalhadores, desses fun-
cionários públicos?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Eu
conversei, com os chefes de fiscalização da Secretaria da
Fazenda eu realmente não conversei, o meu contato era com o
pessoal da área de inteligência deles. Já com a Receita e com o
INSS eu mantinha o contato mais próximo. A Receita Federal,
o INSS e isso eu posso falar que realmente é verdade porque
eu conheço dois auditores e eles ajudaram muito na investiga-
ção, inclusive quem começou o trabalho foi eles. Eles que me
mandaram o primeiro relatório de análise, e toda a investiga-
ção foi estruturada a partir dos levantamentos iniciais deles,
eles diziam o seguinte, que realmente trabalhavam, lançavam
os tributos, mas lançavam em nome de laranjas e ai não tinha
como ser cobrado, isso o pessoal do INSS. O pessoal da
Receita, eu falei a mesma coisa, a gente até nem ligava muito
para frigorífico porque sabiam que todos estavam em nome de
laranja e não adiantava ir muito atrás porque a gente ia lan-
çar, e a Receita não tem meios para avançar na investigação,
descobrir de quem ele é laranja, às vezes a gente até descobre
que ele é laranja, mas não adianta nada porque a gente não
consegue lançar. Já com o pessoal da Secretaria da Fazenda eu
não conversei, mas certamente tinha envolvimento, tem servi-

dores aqui de São Paulo que eu não consegui identificar que
recebiam propina para fazer vista grossa para fazer alteração
de endereço, inclusive os investigados falavam para abrir em
Osasco porque em Osasco tem esquema lá, isso tudo está
sendo encaminhado para os órgãos competentes agora nos
relatórios finais da investigação.

Agora, o que eles alegam era isso, e de certa forma é ver-
dade, é difícil com as ferramentas que eles tem descobrir quem
é o cabeça por trás de tudo, porque eles não falam, eles são
orientados. O fiscal do INSS ele me dizia que nas fiscalizações
que chegava na sede de uma empresa que movimentava, na
sede da Coperfrigo uma vez ele chegou, movimentou 850
milhões de reais nos últimos cinco anos, e a notificação que
ele levava consigo o dono da empresa, o dono da empresa
chegava com avental todo sujo de sangue, quer dizer, está
matando gado e é dono da empresa, estava na cara que era
laranja, isso é fácil descobrir, o difícil é descobrir e o melhor
provar.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Desculpa atrapalhar Excelên-
cia, o cabeça é o empresário, o que já está lá sacando na boca
do caixa do Estado, ele sempre tem uma empresa ostensiva por
trás. Mas, por exemplo, o Grupo Mozaquatro se sabe quem é,
se sabe na região que esse é um cabeça. O senhor citou um
outro Grupo também, o Grupo Itarumã Unidos, também se sabe
quem é. Então os empresários, as pessoas não é isso?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Isso.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – O senhor está falando que é

duro descobrir o esquema inteiro.
O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – O

pior de tudo é provar, porque para lançar o tributo e fazer com
que ele arque com o débito você tem que provar, o pessoal até
falava, essa empresa pertence ao Alceu, mas mesmo assim o
tipo de fraude é muito típica de organização criminosa mesmo.
Eu consegui uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho de
um ex-advogado da Alceu Mozaquatro, e lá ele diz que ele tra-
balhava para empresa lícita, para a empresa ostensiva, para o
Frigorífico Mozaquatro mesmo, e era uma pessoa que ganhava
bem, inclusive tinha amizade com os filhos do Alceu
Mozaquatro, e deram uma ação para ele fazer de uma empre-
sa que chama Coperfrigo, que é a empresa simulada, que é
empresa aberta em nome de laranja usada pelo frigorífico. Daí
ele falou assim: que negócio é aqui? Que empresa é essa
Coperfrigo para eu defender? Daí a filha do Alceu Mozaquatro
puxou ele e falou: psiu, fala baixo, ninguém pode saber dessa
empresa que é do meu pai e está em nome de laranja. Quer
dizer, mesmo dentro da própria empresa eles tinham que, o
serviço de inteligência chama de compartimentação, que é
coisa típica de organização criminosa mesmo, só quem precisa
saber daquela informação sabe, então só ele, os laranjas, os
filhos, um ou outro advogado e o mínimo de pessoa possível.
A gente ouviu determinadas pessoas que tinham tudo para
saber, mas não sabiam, eu olhando no olho dele eu me con-
venci que ele não sabia que a Coperfrigo era do Alceu. O Alceu
teve muito problema, porque o que eles fazem, eles substituem
uma empresa aberta em nome de laranja por outra. A
Coperfrigo é dado de 2002, antes da Coperfrigo eles usavam
uma empresa que chama Boi Rio, só que com a Boi Rio ele era
mais relaxado, vivia circulando na Boi Rio, ele se apresentava
como diretor da Boi Rio na imprensa e ele começou a ter
alguns problemas com ações trabalhistas e com o fisco em
razão disso, então com a Coperfrigo ele começou fazer um
negócio compartimentado, poucas pessoas sabiam que ele era
o dono.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu quero continuar, tem algu-
mas questões aqui que eu queria colocar para o doutor Victor.
O senhor já colocou até de seu conhecimento os cinco núcleos
ou células bem definidas na estrutura da organização deflagra-
da pela Polícia Federal, seriam o núcleo Mozaquatro, núcleo
Itarumã, núcleo dos noteiros, núcleo dos taxistas e dos clientes
dos noteiros. Além disso há um grupo paralelo formado por
agentes públicos, nós já estamos insistindo um pouco nessa
questão. Seria correto, eu lhe pergunto, afirmar que tais servi-
dores são agentes fiscais, de renda, de Secretaria da Fazenda
do Estado, assim como os fiscais da Receita Federal lotados em
Campinas, bem como a participação, isso o senhor já colocou,
de uma auditora fiscal do trabalho. Seria possível que o senhor
declinasse o nome dessas pessoas aqui para esta Comissão?

E eu queria também colocar que divulgou-se que 159
empresas compõem a estrutura da organização criminosa, bem
como 143 mandados de busca e apreensão foram cumpridos.
Eu pergunto ao senhor se seria possível também disponibilizar
a esta Comissão Parlamentar de Inquérito a relação, ai por
escrito, não precisa ser hoje, se o senhor puder depois nos
enviar, das empresas envolvidas, bem como dos proprietários
dos bens e documentos submetidos a busca e apreensão?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Sim,
sem problema, manda um ofício pra mim que eu disponibilizo
tudo, inclusive eu já pedi autorização pra Justiça Federal que
me liberasse a fornecer cópia para quem interessasse, então eu
já forneci cópia para a Secretaria da Fazenda, para a Receita
Federal, para o Ministério Público Estadual. Posso disponibilizar
para a CPI um CD com relatório parcial, ai vai estar explicando
todo o modos operandi, vai estar detalhando qual que é o
papel de cada pessoa no esquema, vai ter documentos anexa-
dos com hiperlink, vai ter a transcrição dos diálogos, só que ele
é sigiloso, ele não pode sair da CPI, o único problema é esse.

Com relação aos documentos apreendidos a gente já ana-
lisou tudo, o que interessou para a investigação da Polícia
Federal está scaneado, fica mais simples disponibilizar tam-
bém. Então se fizer um ofício solicitando do interesse da CPI eu
posso disponibilizar tudo em CD, fica mais simples porque é
muito documento, da cerca de uns 10 metros cúbicos de docu-
mentos pelo menos, então está tudo scaneado e fica mais sim-
ples mandar em DVD.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Então essa
Comissão vai solicitar por ofício, e que vai enriquecer muito o
trabalho dessa Comissão, principalmente para o relatório final
nobre deputado Edmir Chedid, então nós vamos sim solicitar
esse CD para que nós possamos ter todas as informações.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Só
para acrescentar, o que mais interessa ao trabalho de vocês eu
acredito que seja o relatório parcial da investigação, a gente
não terminou de redigir os relatórios finais, mas eu não vou
explicar de novo o modus operandi, porque o que a gente está
verificando depois da tomada de depoimentos e da análise dos
documentos apreendidos é que o que a gente falou lá realmen-
te confirma. Então lá está explicando todo o modus operandi,
o modus operandi da fraude, só o esquema do couro que vai
ser um pouquinho mais aprimorado no relatório final, e daí eu
posso mandar os relatórios finais para vocês conforme forem
ficando prontos.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – E com relação aos nomes?
O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Está

lá no relatório, todos os nomes, com exceção de um ou outro
que surgiu depois mas que vão aparecer nos relatórios finais.
Mas, a grande maioria, de fiscais no relatório parcial a gente
não tinha comprovado ainda, no final a gente está comprovan-
do. Os nomes estão todos lá.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Obrigada
deputada Beth Sahão, deputado Rogério Nogueira.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Primeiro cumprimentar
os nossos companheiros aqui da Comissão, senhor Presidente,
ao senhor Victor Hugo por atender o convite de estar aqui
nesta CPI. Eu queria fazer uma pergunta, até porque não só o
deputado Edmir Chedid, mas também a deputada Beth Sahão
já perguntou a respeito dos núcleos, enfim, da investigação
final como é que está, mas nós assistimos no caso da Schin-
cariol, por exemplo, da Daslu, uma equipe muito grande de
delegados, enfim, da equipe Federal em cima desses empresá-
rios. E uma ação dessa em cima dos frigoríficos que deixam de
pagar bilhões ao Estado, enfim, uma máfia muito grande, o
senhor está sozinho, e ainda perdeu um parceiro nessas inves-
tigações. Como é o processo, como é que funciona isso ai? Por

que o senhor não tem uma equipe maior para estar investigan-
do, até o caso de pessoas acima dos fiscais que nós sabemos
que dentro da Secretaria da Fazenda que poderiam também
estar sendo investigados, mas o processo iria aumentar ainda
mais, mas como funciona para designar uma equipe maior
para que o senhor possa realmente terminar a investigação,
quer dizer, prender esses culpados, laranjas, enfim, todo
mundo?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – É
uma questão interessante, faltam policiais federais qualifica-
dos e que tenham muita capacidade de trabalho para trabalhar
com a gente. Eu sempre tive apoio da Superintendência só
que, muitas vezes o policial que está disposto a trabalhar é o
policial que não trabalha na minha equipe. Não sei se o senhor
estava aqui, o pessoal que trabalha nesse tipo de operação tra-
balha das nove a uma da manhã todo santo dia, descansa um
final de semana, um domingo a cada 15 dias, porque é muita
informação para ser analisada, e a gente não pode abrir a
equipe demais também porque senão fica difícil o compartilha-
mento de informações entre a própria equipe, fica muito estan-
que, mais enxuta você consegue compartilhar informação com
mais facilidade. E falta policiais. As vezes eu preciso de deter-
minada pessoa só que ele está envolvido em outro caso que
não pode sair, então nomes eu tenho, mas o cara que é bom
de serviço todo mundo quer trabalhar com ele, e as vezes eu
preciso dele e ele já está em outro caso. Esse daí que foi para
Goiás, que eu perdi ele por conta, não foi que me tiraram ele,
ele quis permanecer em Goiás porque a esposa dele ia dar as
contas pra ele, largar dele se ele continuasse trabalhando
comigo, então não tinha ninguém para substituir. Porque ou a
pessoa é qualificada só que está trabalhando com outro, ou a
pessoa não está trabalhando com ninguém, só que não é qua-
lificada para esse tipo de serviço, é uma pessoa que fala
demais, uma pessoa que vai chegar e contar para os amigos,
mas o meu amigo é de confiança que não tem problema, mas
só que esse amigo de confiança dele conta pra outro, conta
pra outro e o caso vasa, então é difícil gente qualificada para
trabalhar nesse tipo de investigação. E também você não pode
abrir demais porque você perde o foco, é muita empresa envol-
vida, é muito nome, você tem que individualizar condutas,
indiciados, por enquanto, foram mais de 140, individualizar a
conduta de cada um, a própria Justiça Federal depois é um tra-
balho para processar todo esse tipo de informação.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT - O senhor já teve algu-
ma ameaça, alguma coisa por estar sozinho nesse caso, diante
dessas empresas?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Até
agora não, mas o pessoal é perigoso mesmo. O Alceu
Mozaquatro ele é alvo uma ação movida pelo Ministério
Público Estadual de Monte Aprazível por conta de dejetos que
o curtume dele despeja nos rios lá, e tinham três ex-funcioná-
rios desse curtume dele que iam servir de testemunhas para o
Ministério Público, o que ele fez, ele pegou um policial militar
que agora é ex-policial militar que a gente prendeu, pegou um
lutador de jiu jitsu de um metro e noventa com mais de cem
quilos, e pegou um outro lutador de jiu jitsu de um metro e
noventa com noventa quilos, essas três pessoas pegaram essa
testemunha e falaram: vem cá, que a gente quer conversar.
Colocaram dentro de um carro, e isso está absolutamente com-
provado é o trabalho da policia civil de Monte Aprazível, inclu-
sive tem cópia disso também, levaram ele num local ermo,
bateram nele, dispararam arma de fogo do policial contra ele,
não acertaram, e falaram que se ele abrisse a boca na audiên-
cia eles voltariam e iam matar não só ele, mas toda a família
dele. Está absolutamente comprovado que foram essas pes-
soas porque eles disseram que estavam a mando, dois deles,
um confirmou pra mim que era segurança do Alceu e era poli-
cial militar, as cápsulas que foram encontradas no local desse
ocorrido eram da arma do policial militar. Um dos lutadores de
jiu jitsu confessou que trabalhava para o Alceu, que estava lá a
mando do Alceu, o outro é funcionário do Frigorífico
Mozaquatro, quer dizer, é o tipo de coisa que a gente imagina
que não aconteça, porque aparentemente se trata de sonega-
ção um crime que seria menor, mas que acontece sim. Agora,
eu pessoalmente não fui ameaçado ainda não.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT - E na exportação tam-
bém existe fraude ou não?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA –
Também, o grupo dos noteiros conseguiu uma senha radar
mediante pagamento de propina ao servidor da Receita
Federal. O que eles estavam fazendo? Esse é um problema gra-
víssimo aqui com relação a ICMS, ele acabou de conseguir essa
senha nós deflagramos a Operação, mas o que ele pretendia
com essa senha? Inclusive tem diálogos ele falando, ele vende
nota: a gente que não pagava nada, agora além de não pagar
a gente vai ganhar. Por que? Qual que era a idéia? Ele emitir
essa nota fiscal fria e simular exportação, a exportação é real-
mente correria, só que ele diz que é com base na empresa
dele, e ele ia pedir de volta todo o ICMS que constam das
notas dele, e isso geraria um prejuízo de milhões e milhões de
reais, eu não falo bilhões porque é uma empresa isoladamen-
te. Para vocês terem uma noção essa empresa não recolheu
nada de tributo federal nos últimos cinco anos, e mesmo assim
conseguiu uma senha do COMEX Radar para exportar. Foi o
caso isolado de exportação. O Frigorífico Mozaquatro exporta
muito, isso está sendo objeto de auditoria agora da Receita e
da Secretaria da Fazenda para saber qual é o volume da fraude
com relação as exportações dele, mas certamente tem fraude
em exportação sim.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Só isso senhor
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Eu não sei
se existe mais algum questionamento dos senhores deputados,
da senhora deputada? Não existindo nenhum tipo mais de
questionamento nós queríamos agradecer a vinda do doutor
Victor.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu só queria, como eu disse

não estive no início da seção, eu queria que o delegado doutor
Victor Hugo explicasse um pouco a respeito do núcleo dos
taxistas para que eu pudesse compreender um pouco melhor,
por favor, antes de que o Presidente encerre essa sua impor-
tante explanação aqui a Comissão.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Os
taxistas são pessoas físicas que agem como frigorífico fossem.
O que acontece? O Grupo Itarumã e Unidos eles têm a própria
estrutura montada de sonegação, eles não dependem de nin-
guém para sonegar, ele têm uma empresa ostensiva que serve
para justificar o patrimônio e atividades deles e uma empresa
dissimulada que serve para movimentar a produção de fato.

A empresa ostensiva em geral movimenta de um e meio
por cento do que movimenta a dissimulada. O taxista apesar
de movimentar muito, tem um dos taxistas movimentou quatro
milhões e meio de reais num ano, somente. Em cinco anos, se
não me engano, foi 46 milhões. Eles movimentam muito, mas
são pessoas mais simples, então o que eles fazem, em vez de
correr atrás de abrir uma empresa para movimentar a produ-
ção dele ele compra nota fiscal pronta do noteiro que não
mexe com gado e nem com carne, o negócio dele é nota,
então eu chego nas instalações de um frigorífico, pode ser um
frigorífico do Alceu Mozaquatro, ele empresta as instalações
para mim mediante pagamento de uma taxa, eu posso usar as
instalações dele. E no que consiste essa taxa? No couro, no
sebo, na barrigada branca. A Coperfrigo simula que está ven-
dendo esse couro, esse sebo, essa barrigada branca para as
empresas ostensivas do Grupo do Alceu Mozaquatro, e o taxis-
ta ganha em troca o uso das instalações do frigorífico dele e a
nota fiscal, porque sem a nota fiscal ele não consegue movi-
mentar a mercadoria, então o Alceu Mozaquatro da uma nota
fiscal de uma das empresas dissimuladas dele e assume para si
a carga tributária incidente na operação dos taxistas que

nunca vai ser paga porque a empresa está em nome de laran-
ja. Assim que funciona o esquema do taxista. Ele é um frigorífi-
co só que ele usa a nota fiscal de terceiro para calçar a opera-
ção dele. E mais, em 2000, 2001 teve uma ação grande da
Receita Federal, desculpe, em 1998, quando começaram fazer
as ações baseados nas informações da CPMF, detectando que
vários taxistas da região de São José do Rio Preto tinham uma
movimentação financeira absurda e que se declaravam isentos,
como eu disse, teve 46 milhões de reais e se declarou isento,
foram atrás dos taxistas. O que os taxistas faziam? Eles usa-
vam nota fiscal de terceiro, mas pagavam o produtor e rece-
biam do varejista na própria conta corrente, a partir daí eles
perceberam que se continuassem movimentando os valores da
atividade dele na conta corrente pessoal eles seriam detecta-
dos pela Receita. Ai esses frigoríficos passaram a fazer uma
outra cortesia para manter o taxista com ele, porque pra essas
empresas é interessante manter o taxista, porque o taxista em
troca do uso da instalação da o couro pra ele, e esse couro é o
que mais vale no abate. Então pra fazer uma cortesia com os
taxistas e manter a fidelidade deles eles passaram a abrir con-
tas correntes no nome da empresa de fachada e dar uma pro-
curação pra ele, então nós encontramos empresas que tinham
cerca de 35 contas correntes, é empresa de fachada, uma só
era usada pelo Grupo que era realmente dono de fato da
empresa, e as outras ele dava para taxista, abate comigo que
além da nota eu dou essa conta pra você movimentar, então
abriu uma conta no Banco Bradesco, te dava uma procuração
e você agia como se fosse dono daquela conta, assim a Receita
Federal quando fosse atrás dessa movimentação financeira
identificaria como do frigorífico e não do taxista, isso para o
frigorífico é interessante também, porque senão o frigorífico
emite nota demais e não tem movimentação financeira, então
passa a ter uma empresa que chama Pereira e Pereira que ela
movimentou 172 milhões em notas e não tem um centavo
sequer em conta bancária, não movimentou nada em banco,
então emprestando as contas para os taxistas ele mantém uma
proporção entre as notas emitidas e o valor movimentado. Ai a
Receita acha então que a nota não é fria.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu queria apenas perguntar o
seguinte, diante de todas essas questões, da perda que o
Estado tem de receitas, receitas que são importantes, impor-
tantes para tantos outros programas que poderiam ser utiliza-
dos esses recursos, para saúde, para educação, para o trans-
porte, para a segurança e que acabam indo para a mão de pes-
soas inescrupulosas, nenhum deles até agora, se é que já teve
desses envolvidos todos, desses criminosos, porque pra mim
não tem diferença nenhuma essas práticas com quem promove
um assalto a qualquer outro lugar, são crimes da mesma
forma, as vezes até mais graves esses porque estão reduzindo,
estão impedindo que a receita, que o Estado possa ter uma
receita real, concreta de fato daquilo que está sendo produzi-
do, das riquezas que estão sendo produzidas no Estado, e isso
infelizmente não acontece, não tem nenhum desses envolvidos
que já teve os seus bens indisponibilizados, até para poder se
assegurar de que esse prejuízo as contas do Estado, a receita
do Estado possa ser eu espero num tempo curto recuperadas.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Todos
os envolvidos, tanto as pessoas físicas como jurídicas, os laran-
jas, os cabeças, os taxistas, todos mundo eu pedi o seqüestro
dos bens no dia que a gente deflagrou a Operação, só não
pedi antes porque a movimentação pode chamar atenção,
então você bloqueia uma conta bancária da pessoa o gerente
vai avisar ou escreve um ônus em cima do imóvel dele que ele
vai no cartório e vê, então no dia da deflagração da operação
todos os bens foram seqüestrados. Todos que a gente conse-
guiu identificar.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Menos mal.
O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Pela ordem senhor

Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputado.
O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Perguntei se o doutor

Victor Hugo teve ameaças, mas esqueci de perguntar se tenta-
ram remover o senhor também dessa investigação através de
incentivos que acaba sendo uma das armas que não só os
laranjas, mas os empresários utilizam ai para que a polícia saia
da investigação?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Não,
nem sequer insinuação. A Polícia Federal hoje a gente não tem
muita independência formal na legislação, mas na prática a
gente tem uma independência comparada do Ministério
Público e da Justiça.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – O senhor também
falou do esquema de Osasco e de Araçatuba, qual seria esse
esquema para entender melhor?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – Em
Araçatuba tinha algumas empresas dos noteiros e Frigomart
que é um frigorífico de Araçatuba, tinha outros na região de
Auriflama que fica lá perto, alguns frigoríficos que adquiriam
notas dos noteiros e algumas empresas de fachada dos pró-
prios noteiros estavam lá. Osasco foi um caso isolado em que
uma das empresas do Grupo Itarumã ia mudar uma filial de
endereço e sugeriram pra ela que abrisse em Osasco porque lá
haveria um esquema num posto fiscal, com o fiscal de rendas
que seria mais fácil ele fazer vista grossa para a filial que seria
uma filial de fachada, então se pega um fiscal sério ele vai até
o endereço, porque ele tem obrigação de ir até o endereço
verificar se a empresa realmente existe. Se ele abrisse em São
Paulo ele poderia cair num posto fiscal que essa pessoa que
estava orientando ele não conhecesse, então em Osasco seria
mais fácil porque ele conheceria o pessoal da fiscalização,
inclusive ele fala que só tinha um que era novinho que era
meio cri-cri que dava problema em Osasco, tinha um outro que
era amigo dele que seria mais fácil, mas foi um caso isolado e
a gente não identificou que é essa pessoa.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Fiscal ou chefe da polí-
cia fiscal?

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA – É fiscal.
O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Só isso senhor

Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Nenhum

questionamento mais senhores deputados? Nós queremos
agradecer novamente a presença do doutor Victor Hugo
Rodrigues Alves Ferreira delegado da Polícia Federal setor de
inteligência da polícia pelos importantes esclarecimentos.
Muito obrigado pela sua presença, o senhor veio realmente
nos dar mais informações realmente oportunas para a CPI da
Guerra Fiscal, muito obrigado e suas considerações finais.

O Sr. VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA –
Novamente eu quero parabenizar a Assembléia Legislativa por
essa iniciativa que eu considero da maior relevância. Apesar da
fraude que a gente detectou ter sido da ordem de bilhões de
reais da até um pouco de desânimo de saber que isso é só num
setor isolado que é o de frigoríficos, há tantos outros que tem
fraudes possivelmente até mais sofisticadas do que essa, e que
há tempos que precisaria se fazer um trabalho. O foco da CPI
na minha visão, se vocês me permitem, está corretíssimo, pro-
por realmente mudanças na legislação, ver o que se pode fazer
na estrutura da legislação do ICMS que pessoalmente eu consi-
dero a maior vilã dessas fraudes é a complexidade da legisla-
ção que rege o ICMS, e muito disso não é nem culpa da
Assembléia Legislativa e dos decretos governamentais é da
própria estrutura intrínseca do ICMS com essa questão de
débito e crédito, crédito acumulados, isso gera toda sorte de
fraudes. Se vocês realmente se interessarem no apanhado do
que a gente já apurou, no relatório parcial da investigação
terei o maior prazer de enviar pra vocês e se for possível subsi-
diar esse trabalho de vocês, que eu volto a dizer, que eu consi-
dero da maior relevância.

O Sr. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS – PPS – Nós vamos
solicitar sim para que nós tenhamos todo esse material aqui na
nossa CPI, muito obrigado mais uma vez ao doutor Victor
Hugo Rodrigues Alves Ferreira.

* * *
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O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Estamos
recebendo aqui o doutor Matheus Baraldi Magnani que é pro-
curador da República em Guarulhos, e quero como Presidente
da Comissão e em nome dos demais deputados e deputada
agradecer diante mão a presença do senhor a essa Comissão
que realmente se levanta a questão previdenciária do Estado.
A reforma tributária que está sendo discutida aqui é a questão
da Guerra Fiscal, então muito obrigado, o senhor tem aqui os
seus minutos para suas considerações iniciais e suas explana-
ções a nossa Comissão.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Em primeiro lugar
eu quero agradecer a oportunidade de poder colaborar com a
Assembléia Legislativa no debate desse tema que é altamente
relevante, ou seja, a legislação do ICMS. O colega que passou
por aqui pode levantar alguns pontos tais como a complexida-
de, e com base pragmática exercendo as atribuições de procu-
rador da República eu posso afirmar com muito pouca chance
de errar que o Estado de São Paulo perde muito, muito dinhei-
ro hoje na importação e eu suponho que haja algum nexo
entre a minha atuação na Daslu e o convite porque em função
dessa base pragmática eu passei a conhecer melhor a importa-
ção e como é que ela ocorre e as fraudes inerentes ao setor de
importação, então concluindo, eu gostaria mais uma vez de
agradecer essa oportunidade e colaborar o máximo possível
com essa iniciativa que é louvável sem sobra de dúvida.

O Sr. PRESIDENTE- ROBERTO MORAIS – PPS – Já abrindo
os trabalhos aqui eu queria que o senhor já contasse como foi
essa ação do senhor para que a gente já possa começar depois
os questionamentos.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade já foi
concluída a ação fiscal, as ações fiscais melhor dizendo, tanto
de âmbito estadual quanto de âmbito federal e a ação fiscal de
âmbito estadual resultou na imposição de um crédito tributário
contra essa empresa que eu investiguei de mais de 400
milhões de reais, quase 500 milhões de reais. Em âmbito fede-
ral a ação fiscal gerou a imposição de um crédito tributário,
crédito tributário, multa, mais imposto e mais juros de 236
milhões, então isso é um caso, é uma empresa, embora uma
empresa de grande porte é uma empresa, então daí já é possí-
vel tirar conclusão no sentido de quanto é que se perde em
todo o universo.

Na importação num breve intróito onde é que ocorre a
fraude? No chamado desembaraço aduaneiro. E o que o
desembaraço aduaneiro? De uma maneira bem simples ocorre
a importação e há necessidade de se realizar um procedimento
através do qual paga-se ao Estado os impostos devidos, anali-
sa-se a regularidade daquela importação, a licitude da merca-
doria, o Estado recebe o que tem que receber, atesta a licitude,
te da a mercadoria mediante o pagamento do dinheiro. De
uma maneira bem simples isso é o desembaraço aduaneiro.

Pra realizar o desembaraço aduaneiro há necessidade de
pagar os impostos devidos, e o ICMS no desembaraço adua-
neiro é o último imposto a ser calculado, ou seja, todos os
demais, o preço CIF ou FOB, preço CIF e FOB é preço da merca-
doria, seguro e frete. CIF é a expressão que se usa quando a
importação é feita por via aérea, FOB quando feita através da
via marítima, mas o preço CIF ele serve de base de cálculo
para o imposto de renda, daí calcula-se o imposto de renda
para fazer o cálculo do IPI e só no fim que calcula-se o ICMS,
então quer dizer, a base de cálculo do ICMS é bem cheia.
Então perde-se muito, perde-se muito na fraude que se trava
na importação. E por que se perde? Há corrupção? Eu posso
falar sobre isso depois, mas o que eu gostaria de falar de ime-
diato é de como ocorre o desembaraço aduaneiro, quer dizer,
ele é feito para não funcionar. Numa apertada síntese o
desembaraço aduaneiro ocorre através do sistema de parame-
trização. O que é a parametrização? É um atestado do Estado
de que não consegue investigar todo mundo então vou investi-
gar de maneira aleatória as cargas que chegam ao aeroporto.
Prefiro falar do Aeroporto de Guarulhos porque esse eu conhe-
ço bem e estou em Guarulhos há quatro anos, então é feita a
importação, e é um número muito grande de cargas importa-
das, e o fisco não fiscaliza talvez hoje 10% delas, talvez 10%
delas. Então essas cargas são distribuídas entre canais, cada
um identificado por uma cor, o canal verde, o canal amarelo,
vermelho e cinza, eu não me recordo exatamente das cores,
mas eu vou explicar em que consiste isso. No canal verde che-
gando a carga a carga passa, mediante qual fiscalização?
Mediante nenhuma fiscalização, se a carga parametrizada para
o canal verde ela é liberada, ou seja, paga-se os impostos com
base naquilo que o importador afirmou, se ele afirmou que
está importando bolsa e a bolsa custou um real o desembaraço
vai ser feito de bolsas e a base de cálculo para o pagamento
dos impostos é de um rela. Ai há os outros canais nos quais a
densidade da fiscalização aumenta, até chegar a fiscalização
máxima que existe tanto uma fiscalização intensa documental
quanto física da carga. O número de cargas que passam por
essa fiscalização intensa é ínfimo perto de todo o universo.
Então nesse meio que envolve a importação, é fato sabido, é
uma verdade sabida as fraudes são muito intensas e o subfatu-
ramento de mercadorias na importação é uma praxe. Hoje a
gente começa não só em razão da Narciso, depois da Narciso o
governo federal começou a perceber que estava perdendo
dinheiro na importação e recrudesceu um pouco a fiscalização
nesse sentido, a arrecadação aumentou rapidamente em 600
milhões e em empresas de porte até então acima do bem e do
mal começaram a serem identificadas como empresas que
também realizavam essas fraudes, então num breve intróito e
numa apertada síntese esse é o sistema mais simples de frau-
de, ou seja, o subfaturamento, e caso V.Exas. queiram que eu
entre em minúcias acerca de como funciona o subfaturamento
eu posso fazê-lo.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Seria interessante, o senhor
realmente explicar aspectos funcionais. Só para saber quem
define qual canal vai ser? O verde ou amarelo, cinza se puder
entrar nisso?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Aleatório.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Como aleatório?
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Aleatório, existe

um sistema que vai distribuindo a carga.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Mas um sistema eletrônico,

mecânico, é uma pessoa que aperta um botão e fala que é
essa ou essa?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – A presença física
ainda é muito importante. Quer dizer, o auditor pode recusar o
canal verde, ele pode olhar pra carga e dizer: eu quero fiscali-
zar essa carga. Muito embora ela tenha sido inserida no canal
verde o auditor pode recusar e dizer que não, foi parametriza-
da para o canal verde, mas eu quero investigar a carga, essa
presença humana de definição existe. Enfim, o subfaturamento
há várias modalidades e a maneira mais simples é a seguinte:
ocorre a importação e a fatura na linguagem internacional é
chamada de in voice, mas nada mais é do que uma fatura, é
remetida pelo exportador ao importador. A fatura verdadeira,
e com essa fatura deveria ser feita o desembaraço aduaneiro.
O que é praxe e muito comum o importador, as empresas
importadoras ocultam essa fatura, não raro destroem para que
elas não sejam encontradas nem através de buscas e de expe-
diente de busca e apreensão, e substituem por uma fatura
falso com valores muito inferiores. Quando as mercadorias
importadas são de grifes famosas ou mercadorias que chamam
atenção pelo valor, cujo valor elevado é uma verdade sabida
então oculta-se também ou troca-se o conteúdo da mercado-
ria. Essa fatura falsa é apresentada para desembaraço adua-
neiro, feito o desembaraço aduaneiro com o pagamento dos
impostos sempre a menor, eu identifiquei casos de nove mil e
700 por cento de subfaturamento em uma mercadoria, a mer-
cadoria é liberada e a partir de então, depois do desembaraço
a investigação fica muito difícil, porque na importação o ato de
desembaraço é o ato no qual todas as provas são concentra-
das. Após o desembaraço aduaneiro correr atrás do prejuízo é
algo que fica muito mais difícil, principalmente para o fisco
estadual, que em regra não está presente no ato de desemba-

raço, então é muito importante que o ato de desembaraço
aduaneiro seja um ato efetivamente fiscalizado porque isso
sem sobra de dúvidas geraria um aumento na arrecadação do
ICMS em função do ICMS devido na importação.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
Só para eu entender, da para ter tempo suficiente para substi-
tuir a nota original, a fatura original por uma fatura falsa para
apresentar nesse desembaraço aduaneiro?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu entendi a per-
gunta, na verdade a nota verdadeira não é remetida pelo
exportador a Receita Federal, é remetida pelo exportador para
o próprio importador, o importador que é responsável por
apresentar, ele troca e apresenta a subfaturada. Agora, há
outras modalidades também. Essa é a mais simples.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Não tem como contestar, por
exemplo, o senhor tinha acabado de dizer que o valor sabida-
mente é claro que não vai ao encontro do que é aquela merca-
doria representa, do ponto de vista do seu valor, e a fatura
está muito aquém do que de fato essa mercadoria deveria
valer, e nesta suspeita não da para no caso prender a merca-
doria, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido ali ou não? Só o
fato dele apresentar a fatura já é toda condição necessária
para a liberação dessa mercadoria?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – De maneira nenhu-
ma, mercadoria pode ser apreendida, inclusive declarado per-
dimento da mercadoria. Agora, para que isso ocorra há neces-
sidade de se fazer a fiscalização, o grande problema está no
sistema de parametrização, é ai que se perde dinheiro. Agora,
a Receita pode duvidar da licitude da nota, da licitude da mer-
cadoria, apreender e submetê-la inclusive ao procedimento de
perdimento, mas eu reitero, isso só pode ser feito depois que
se detecta a irregularidade, e para se detectar irregularidade o
sistema de parametrização eu acho que é muito ruim, acho
que o Aeroporto de Guarulhos deveria ter um número maior de
fiscais e uma condição fiscalizatória mais acentuada porque é
o maior aeroporto da América Latina, e não pode ser tratado
da mesma maneira que qualquer outra unidade alfandegária, é
uma fonte de arrecadação não só para a União, mas também
para o Estado.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – O senhor vai continuar expon-
do ou vamos entrar senhor Presidente nas perguntas?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu poderia fazer
mais algumas observações e depois responder as perguntas.
Um segundo sistema da fraude é o interestadual, esse é muito
comum porque através do Espírito Santo inclusive, ou seja,
escolhe-se um Estado de fiscalização menos intensa, o desem-
baraço é feito lá, esse Estado fica com o ICMS depois a carga
vem para São Paulo. Antes da carga vir para São Paulo ela
pode passar por um intermediário aqui em São Paulo incumbi-
do de inflar a nota fiscal e gerar um crédito de ICMS para
depois repassar a mercadoria para o destinatário final, esse é
um caso no qual o Estado além de não ganhar, perde, o Estado
sai devendo. Isso ocorre também nas exportações, mas grosso
modo essas são as duas maneiras básicas de se realizar o sub-
faturamento que é um procedimento simples, ao contrário do
que se pensa não imagine um procedimento articulado, nada
do gênero, o procedimento é simples, ele vem funcionando
pela falta de fiscalização. Na verdade é acabar com o processo
de subfaturamento na importação é um procedimento simples,
bastante simples mesmo.

O Sr. – As causas seriam alíquotas diferenciadas é isto?
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Sem sombra de

dúvida, a Guerra Fiscal. Na verdade são incentivos, ou seja,
essa nota fiscal nas operações interestaduais o que é comum?
Como a concessão de isenções e de incentivos não pode ser
feita unilateralmente por nenhum Estado, depende da decisão
unânime através do CONFAZ, aquela coisa toda, no Estado de
origem é emitido uma nota fiscal cheia com o valor cheio sem
menção a existência do benefício obtido pela empresa naquele
Estado. Ai o que acontece? Suponhamos que seja uma merca-
doria de 100 e que tenha que pagar a alíquota de 12, eu não
vou introduzir o ICMS na base de cálculo porque o valor do
ICMS integra a base de cálculo do seu próprio computo, ou
seja, se uma mercadoria custa 100 e o ICMS é 12, a base de
cálculo do ICMS é 112, mas é uma outra questão que talvez
não seja tão relevante por hora. Suponhamos que o sujeito
tenha que pagar 12% de ICMS na interestadual, então a ope-
ração, a mercadoria vale 100 ai na nota fiscal consta os 12%
de ICMS então na verdade ele teria se creditado de 12, só que
na verdade houve isenção desses 12, o Estado chamou a
empresa só para gerar emprego e abriu mão do ICMS, vem
para o meu Estado, ou paga menos ou não paga ICMS, mas
gera emprego aqui, os Estados mais pobres costumam fazer
isso. Então o que acontece, a nota fiscal não menciona que
esses 12 reais de ICMS não foram pagos em função do benefí-
cio, porque a Constituição diz que você não pode se creditar
do valor que você não pagou a título de incentivo, então esses
12 reais não gerariam crédito de ICMS segundo o Artigo 155
da Constituição, mas essa condição é omissa, é oculta na nota
fiscal. Por que? Porque o Estado sabe que não pode conceder
isenção de maneira unilateral, então essa nota fiscal é emitida
com esses 12 reais, como se esse ICMS tivesse sido pago e ao
entrar aqui em São Paulo o sujeito se credita dos 12 de ICMS,
em violação da Constituição, mas há necessidade da conivên-
cia de um dos Estados da Federação para que isso aconteça.
Eu fui claro?

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Há outras modalidades de
fraudes? O senhor citou duas.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade as
demais modalidades são variações dessas duas. Agora, não há
como se realizar o processo de subfaturamento sem a troca do
in voice, sem a troca da nota fiscal. Numa das operações nas
quais atuei, inclusive foi uma situação hilária, eram mercadorias
importadas de cinco regiões do planeta e os cinco in voices, as
cinco faturas apresentadas para desembaraço elas eram idênti-
cas, tamanho a ousadia, quer dizer, já não se acredita mais no
poder de percepção do Estado quando se chega a esse ponto.
Por que? Porque um fatura era da Tailândia, uma era de um
país europeu, uma da América do Norte, a outra era chinesa, eu
não me recordo de onde era a outra, as cinco faturas eram
idênticas, o layout, tudo era igualzinho, igualzinho, só mudava
o nome da empresa, a cor do papel e preço da mercadoria.
Quer dizer, é muita coincidência que cinco empresas do planeta
tenham processos criativos tão semelhantes, então quer dizer, o
sujeito não se dava nem o trabalho de gastar um pouco de
energia tentando sofisticar um pouco a fraude, ou seja, ele utili-
zava faturas idênticas, trocava a cor, o mesmo layout, trocava a
cor do papel no momento de imprimir e apresentava essas fatu-
ras falsas, subfaturadas para desembaraço. Isso se deve ao
que? Ao sistema de parametrização que eu reitero, é bastante
falho. O Estado de São Paulo perde muito dinheiro, aqui no
Aeroporto de Guarulhos é um horror, apenas nessa operação,
eu reitero, na qual eu atuei os prejuízos para o Estado de São
Paulo foram de 440 milhões de reais, foi o valor da ação fiscal,
e é claro que não se atingiu todo o montante da fraude. Sempre
que se investiga um crime nunca se consegue identificar todas
as frações do crime, você consegue identificar uma porcenta-
gem das frações de um crime, então quer dizer, na verdade a
partir daí é possível calcular enquanto se chega a fraude.

O Sr. – E a fraude corre solta por falta de pessoal para a
fiscalização? Seria isso?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Sim. A razão ime-
diata é essa, é a falta, não só falta de pessoal porque na verda-
de a estrutura precisa ser modificada para receber esses novos
fiscais caso remetidos fossem, mas na verdade eu diria que é
uma coisa mais ampla, uma modificação, um alargamento da
estrutura de fiscalização na parametrização de carga, e isso no
porto de Santos, se aqui no aeroporto é dessa forma no porto
de Santos....

O Sr. – Inclusive queria fazer uma colocação, quando nós
tivemos uma CPI aqui do tráfico de drogas, nós tivemos no
porto de Santos e realmente se escolhe um container por dia
de milhares que chegam para poder praticamente o pessoal
ficar o dia inteiro naquele container, quer dizer, se não houve
nada naquele obviamente é uma pseudo fiscalização.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Em termos de
exportação nós já conseguimos localizar um auditor fiscal auxi-
liando a remessa ao exterior de 60, 70 quilos de cocaína, isto
aqui no aeroporto de Guarulhos. Se aqui no aeroporto de
Guarulhos onde a fiscalização é muito mais intensa ocorre isso
a gente pode presumir o que não acontece no porto de Santos,
como o senhor disse.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Pela ordem senhor
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela
ordem deputado Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB - Eu gostaria de saber do
senhor se é feito alguns relatórios e a Receita Federal é infor-
mada? E a Secretaria da Fazenda também dessas ocorrências?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Quais ocorrências?
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Das ocorrências que

acontecem, que todo mundo sabe que há essas fraudes, a
Secretaria Estadual é informada, é feito um relatório? E a
Receita Federal?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu creio que não.
Existe hoje um intercâmbio maior entre a Receita Federal e a
Secretaria do Estado, mas essas fraudes quando elas não atin-
gem diretamente o interesse do fisco estadual eu creio que não
haja comunicação por parte da Receita Federal não. Agora, na
verdade a partir do momento em que há o prejuízo para o
Estado, como no caso do subfaturamento em razão do ICMS
com certeza a Receita Federal é obrigada a comunicar no final
da ação fiscal tanto o Ministério Público quanto os demais fis-
cos e ela o faz.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu gostaria de cumprimentar,

nem o fiz ainda o doutor Matheus Baraldi Magnani pela genti-
leza de se apresentar a esta Comissão trazendo com certeza
informações importantes para o prosseguimento dos nossos
trabalhos.

Eu tenho várias perguntas a serem feitas, V.Sa. coloca que
os prejuízos ao Estado apenas na Operação Narciso foram de
450 milhões, é isso?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Esse foi o resultado
da ação fiscal de âmbito estadual, agora somados os resulta-
dos dos créditos tributários estadual e federal fica em torno de
700 milhões, 750 milhões, algo em torno disso.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pois bem, eu vou colocar
alguns fatos e algumas perguntas. A empresa Daslu e demais
empresas envolvidas na chamada Operação Narciso vem
sendo investigadas em Operação conjunta da Policia Federal e
Receita Federal por suspeitas de crime contra o sistema finan-
ceiro e contra a ordem tributária, eu queria saber do senhor, se
a Procuradoria em Guarulhos já apresentou conclusão mesmo
que parcial sobre a responsabilidade dos envolvidos? E em
caso afirmativo quais são as pessoas responsabilizadas? Se o
senhor poderia declinar esses nomes para esta Comissão ainda
que não fosse de pronto, que pudesse posteriormente ser
enviados por escrito.

Se na visão do Ministério Público Federal quais as práticas
verificadas no caso da Daslu que mais atentam contra a legali-
dade e se há envolvimento dos servidores públicos, envolvi-
mento de servidores públicos não seriam uma dessas práticas
mais graves? Todas as questões aqui, grande parte dela diz
respeito a Daslu até porque foi notadamente algo que chamou
muito atenção de todos nós e a gente também quer saber se
esta referida empresa ela interrompeu essas práticas de uma
vez por todas, porque me parece que mesmo no decorrer da
Operação, enquanto ela estava sob investigação novos fatos
praticados, novas irregularidades praticadas por esta empresa
foram trazidas a público por ação da Polícia Federal.

Em ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal,
Ministério Público Federal amplamente divulgada pela mídia
foram constatadas diversas irregularidades nos procedimentos
fiscais da Daslu, entre os quais o direcionamento de notas fis-
cais a serem incineradas, ausência de licença de funcionamen-
to da Daslu, ausência de licença de funcionamento de algumas
empresas aderentes, a falta de CNPJ de outras empresas ade-
rentes, a não escrituração de operações em livros contábeis. Eu
pergunto para o senhor, se o senhor tem conhecimento das
providências adotadas pela Secretaria da Fazenda Estadual
frente a tais irregularidades? Se o Ministério Público Federal
tomou providências mediante a comprovação documental de
tais fatos? Essas são as primeiras questões e a gente vai dialo-
gando e outros colegas com certeza irão perguntar.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Em verdade o pro-
cesso da Daslu não está sob segredo de justiça então eu posso
oferecer as informações que forem necessárias, não há nada
de sigiloso, com exceção da documentação fiscal. Então na
verdade em que pé as coisas estão, acho que essa foi a tônica
da primeira pergunta, na verdade todas as pessoas investiga-
das já foram denunciadas, as denuncias já foram recebidas,
houve ajuizamento de hábeas corpus no Tribunal tentando
trancar a ação penal atacando a denúncia do Ministério
Público, o TRF não concedeu a ordem de hábeas corpus, pelo
contrário, disse que o hábeas corpus era efetivamente descabi-
do, haja a visto que a discrição de condutas foi muito bem rea-
lizadas na denúncia, já estamos na fase final da instrução e eu
aguardo sentença para o primeiro semestre desse ano ainda.
Então as coisas estão bem encaminhadas, eu fiz o possível
para zelar pelo andamento do processo.

Os denunciados são os dois proprietários da boutique e
cinco pessoas detentoras das importadoras que orbitavam ao
redor, mas eram empresas periféricas, que reitero, elas existiam
meramente para orbitar ao redor da Daslu. Então Eliana
Tranchesi, o Antonio Carlos Piva que é o irmão dela e Celso de
Lima dono da Multimport, André de Moura Belkers dono de uma
outra, agora eu não me recordo o nome de todas as pessoas, de
todos os donos de importadoras, mas basicamente foi isso.

Servidores envolvidos, na verdade de uma maneira con-
creta e objetiva nós não detectamos nenhum servidor envolvi-
do, bem porque a investigação ocorreu a partir de um processo
de importação fraudulento que não obteve sucesso, a partir de
vestígios deixados no momento do desembaraço, isso é muito
importante, por isso que houve sucesso.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Mas o senhor acredita que este
sucesso ele independe da atuação de qualquer servidor, por-
que, por exemplo, na nossa oitiva anterior que nós estávamos
aqui com o delegado da Polícia Federal investigando a
Operação Grandes Lagos, ele disse que ela não seria possível
de ser realizada, ele afirmou isso sem a participação de servi-
dores públicos. Eu quero saber se no caso da Daslu em especial
que está sendo objeto também dessa investigação o senhor
acha que não haveria necessidade de qualquer envolvimento
de servidores públicos?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu ia chegar lá. A
questão então é essa, o foco da investigação foi a boutique
Daslu e a Operação aconteceu de uma maneira rápida. A
Operação foi de vulto, então a partir de então o servidor que
estava auxiliando de alguma forma parou de auxiliar, a pessoa
ficou assustada quando viu a operação, se chegou até ali pode
chegar até aqui eu vou parar com isso. Agora, o que eu pude
detectar que esse sistema funcionou daquela forma durante
muito tempo, e não funciona daquela forma por tanto tempo,
quer dizer, não tinha escrituração contábil, quer dizer, o fisco
tanto estadual quanto federal não sabia que a empresa não
tinha escrituração contábil? Uma empresa daquele porte? Quer
dizer, na verdade é uma fonte de riquezas e de pagamento de
tributos, quer dizer, durante uma década a empresa, está certo
que ela passou a ter esse vulto depois que trocou de prédio,
mas já era grande antes, e durante todo esse tempo a empresa
não tinha livro contábil. A bares que tem escrituração contábil
melhor do que aquela que eu consegui localizar lá, eles tinham
que ter 30 livros contábeis eles tinham dois, três, uma coisa
assim. É difícil acreditar que a sorte tenha sorriso de uma
maneira tão intensa para os proprietários dessa empresa
durante tanto tempo, agora eu não identifiquei nenhum nome
porque não era esse também o foco da investigação.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Posso continuar senhor
Presidente?

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pois não,
deputada Beth Sahão.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Com base nos documentos em
posse da Procuradoria da República, o senhor poderia descre-
ver a esta Comissão qual a logística adotada pela Daslu, utili-
zação das empresas importadoras para realização das importa-
ções subfaturadas e a concretização das fraudes contra as
autoridades brasileiras? Quer dizer, o senhor já se colocou
mais ou menos em relação as faturas, ao subfaturamento que
é um dos principais modelos, modalidades de fraudes. Eu que-
ria continuando ainda, se esta Procuradoria poderia enviar
cópias de todos os documentos relacionados a empresa Daslu
e demais envolvidos no procedimento de investigação criminal
nº 1.34.006.000190/2004-11 a essa Comissão Parlamentar. E
se existe outros procedimentos de apuração de responsabilida-
de e investigação junta a Procuradoria em Guarulhos?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – O modus operandi
em apertada síntese era o seguinte, essas empresas orbitavam
ao redor, a boutique na verdade travava o contato com deten-
tores de grifes famosas no exterior, realizava a compra, o paga-
mento das mercadorias e a partir de então entrava em cena
essas importadoras que nem tinham estabelecimento físico, na
verdade elas tinham às vezes uma existência de direito, mas
não tinham existência de fato na maioria das vezes, salvo uma
exceção que a importadora efetivamente existia. Ai o que acon-
tecia, essa mercadoria era remetida para a boutique Daslu com
cópias das faturas originais dentro do container, mas havia

Orientação da boutique para que não fizessem isso.
Ligavam para a Europa, para o Estados Unidos, não coloca a
cópia da fatura dentro da carga, não precisa, me manda só por
courrier. Eles sabiam lá que alguma coisa estava acontecendo,
mas na verdade eles não queriam integrar a fraude, mas de
qualquer forma evitavam colocar as faturas dentro, mas como
esse procedimento é padrão no exterior por vezes algumas
faturas ficavam dentro da carga, e uma dessas cargas foram
parametrizada para o canal vermelho e ai ao ser aberta pude-
ram perceber que não eram sapatos chineses de 20 centavos
que existiam, eram sapatos Gucci, mercadorias de milhares de
reais em quantidade maior e em valores muito, muito maiores.
E para desembaraçar essa carga o que a boutique fazia, essa
importadora de fachada ia até o aeroporto e dizia: aquela
carga é minha, eu importei sapatos da Europa o valor é esse, e
essa é a fatura, e apresentava a fatura e fazia o desembaraço,
em seguida ela imitia uma nota fiscal de saída para a Daslu,
integrando esse mercadoria ao patrimônio da Daslu. Essa frau-
de era feita desse jeito inclusive porque, a partir do momento
em que a importadora desembaraça a mercadoria, lança uma
nota de entrada no seu patrimônio e depois uma de saída para
a Daslu você rompe a cadeia de IPI, isso funciona porque se na
verdade a importação fosse feita por conta e ordem de tercei-
ro, a Daslu fizesse a importação diretamente e só utilizasse a
importadora para fazer os atos de desembaraço aduaneiro a
Daslu seria equiparada a industrial para efeito de IPI e conti-
nuaria como sujeito passivo do IPI. A partir do momento que
ela compra uma mercadoria nacionalizada essa equiparação a
industrial não seja tão longe, a senhora está me entendendo?
Então a partir do momento que ela compra uma mercadoria
nacionalizada ela deixa de ser sujeito passivo do IPI por isso
que a importadora se declarava proprietária, fazia o desemba-
raço, lançava uma nota de entrada no seu patrimônio e uma
de saída para a Daslu, porque além da fraude de imposto de
renda e de IPI na importação e ICMS você deixava ainda de
pagar a diferença do IPI, essa diferença de IPI entre o preço o
desembaraço e o preço ao consumidor, porque o IPI continua
pagando mesmo depois do desembaraço, IPI é x por cento de
valor de venda ao consumidor, se importou por 100 e vendeu
por mil no momento do desembaraço paga IPI sobre 100, só
que depois quando vende por mil tem que pagar a diferença
entre mil e 100, então na verdade eles rompiam a cadeia de
IPI, então na verdade quer dizer que não pagavam quase nada,
chegou um dado momento que a opção era não pagar impos-
to, não quero pagar imposto, não vou pagar imposto. Essa rea-
lidade perdurou durante muito tempo e em determinado
momento se acreditava, eu acredito que a crença era que na
estrutura do Estado só tinha dois tipos de agente público, eu
ouvi coisas parecidas, a gente ouve muitos rumores, é o burro
e o corrupto. O burro não me pega e o corrupto eu compro,
mas não é assim.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Excelência, por gentileza,
qual o ramo de atividade, o senhor ficou lá algum tempo,
investigou, estava nesse procedimento, mas V.Sa. pode ter
notado lá qual o ramo de atividade, qual o segmento é onde
ocorre mais essa fraude?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – O ramo de ativida-
de na importação?

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – É.
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – É generalizado,

com certeza.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Uma bandalheira!
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – A H.Stern acho que

teve cargas apreendidas, na verdade não há, e no que tange
ao ICMS a Fazenda perde sempre porque IPI tem mercadorias
hoje que são quase isentas, ou sujeitas a um IPI bem baixo,
agora na importação o fato gerador, quem fica com o ICMS? O
Estado no qual ocorre a entrada da mercadoria, a saída física
diz a lei. E ocorre em tudo, tudo, tudo, todo tipo de mercado-
ria, inclusive há empresas que são famosas no nosso meio por
realizarem fraudes e continuem ali realizando, embora hoje
com muito mais dificuldade.

O Sr. – Quais são?
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade essas

empresas que nós localizamos já eram conhecidas, a
Multimport era nitidamente uma empresa fraudulenta, ela não
tinha existência física no decorrer das investigações. Ela fechou
e abriu com o mesmo nome, conseguiu Radar, ai depois per-
deu o Radar de novo, ai contratou uma outra empresa, e assim
ela is se virando. A Multimport é um exemplo clássico.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – V.Sa. sofreu algum tipo de
pressão quer seja através de algum tipo de incentivo, que seja
uma pressão política, quer seja uma pressão familiar, algum
tipo de ameaça durante os procedimentos que o senhor fez?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu tive três proble-
mas na minha carreira. Fui escoltado pela Polícia Militar uma
vez, duas vezes pela Polícia Militar e uma vez pela Polícia
Federal, mas eu sempre preferi a não associar a nenhum caso.
Pode ter sido qualquer um.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Eu não entendi?
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu fui ameaço três

vezes na minha carreira, ameaçado a ponto de justificar a
requisição de escolta, fui escoltado duas vezes pela Polícia
Militar e uma vez pela Polícia Federal.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Mas nessa investigação?
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Não, pela Polícia

Federal eu fui escoltado em período contemporâneo ao exercí-
cio, mas eu nunca associei a nenhum caso. De maneira nenhu-
ma eu tenho qualquer elemento para entender que foi esse ou
que foi aquele, bem porque não é o único caso, é o caso de
maior relevo no qual atuei no ano passado, mas não era o
único, a frente poderia vir de outro segmento.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Obrigado.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – O senhor coloca que da ques-

tão dos livros contábeis que nem estes a referida empresa pos-
suía, como os funcionários da Fazenda eles não fiscalizavam
essa empresa? Ela nunca foi fiscalizada pelos funcionários da
Secretaria da Fazenda? Como é que pode chegar a esse ponto?
Quer dizer, de permitir que uma empresa funcione, cresça até
de uma forma tão assustadora, meteórica, de repente essa loja
que era muito tímida que tinha um pequeno investimento ai
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num bairro da cidade vira uma das principais lojas de luxo do
país, do mundo? Quer dizer o fato desse crescimento não pro-
vocaria suspeitas e por conseqüência levaria aqui os órgãos
competentes pudessem aprofundar a fiscalização para saber se
essa empresa estava quites com todos os tributos, sejam eles
estaduais, sejam federais, enfim, eu queria saber sua opinião a
esse respeito e se existe também, se esses funcionários envol-
vidos, se é que tem funcionários envolvidos, nós estamos aqui
apenas levantando essas coisas que nos perturbam, e se existe
relação dos documentos que se encontram em poder da
Procuradoria com algum possível envolvimento de servidores
da Secretaria nessas vistas grossas que foram feitas ao longo
desses anos em relação a empresa Daslu?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade se eu
fosse autoridade integrante do Sistema Fazendário estadual ou
federal eu teria me preocupado mais com essa empresa do que
as autoridade vieram efetivamente a se preocupar durante
esses anos. Agora, eu teria que falar em tese, eu tenho durante
as investigações eu fiz oitiva de funcionários que diziam que
efetivamente havia muita corrupção, muito pagamento de pro-
pina a toda sorte de agente público, agentes estaduais e tam-
bém eventual a fiscais do trabalho, essa coisa toda. Mas foi
uma testemunha que estava muito amedrontada e não queria
entrar em detalhes e na verdade não sabia identificar qual era
o servidor, ele sabia que tinha um grupo de servidores dentro
da empresa e que aquele grupo foi embora. Mas eu pergunta-
va porque não aconteceu nada, não aconteceu nada porque
pagaram de novo por esse tipo de coisa.

O Sr. – Só uma dúvida, não foi levantado nenhum nome,
não foi divulgado nenhum nome?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Não, ele não tinha
nenhum nome, porque ele não era também funcionário incum-
bido da recepção desses servidores. Agora, o que ele disse,
essa mesma dúvida que pairou sobre a senhora pairou sobre
mim também, por que tanto tempo desse jeito? E até a investi-
gação conseguiu avançar, quer dizer, mas isso já foi na fase
pré-oferecimento de denúncia, esse não era o foco da investi-
gação, mas essa mesma curiosidade que incomodou a senhora
incomodou a mim à época e eu resolvi perguntar, e de fato a
testemunha disse que isso acontecia, mas não sabia identificar
os servidores.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Porque o interessante excelên-
cia, que as vezes um bazarzinho numa esquina de um pequeno
município sofre tantas fiscalizações, e deve sofrer como todo
estabelecimento comercial, industrial e de serviços que precisa
ser fiscalizado e levado ao rigor da lei, mas acabam até as
vezes inviabilizando determinados empreendimentos em função
das exigências que determinados servidores e fiscais colocam
para esses empreendedores e uma empresa desse porte, desse
vulto que cresce o seu patrimônio de uma forma tão visível
assim a todos nós consegue passar ilesa pela fiscalização, quer
dizer, não há nenhuma suspeita, não há nenhum trabalho mais
detalhado para poder evitar assim que o Estado fosse tão, eu
acho que o Estado tem que ser responsabilizado, mas ao
mesmo tempo os prejuízos que isso representa para os cofres
públicos é muito grande, esse montante é que acaba nos dei-
xando ainda mais indignados da ausência de uma prática mais
efetiva e mais rigorosa para empresas desse tipo. A Daslu foi
uma delas, nós não sabemos até que ponto outras empresas
também não recebem esse tratamento privilegiado que essa
empresa recebeu, nos parece que tenha recebido porque é
inadmissível a gente pensar que o Estado não tenha estrutura
para poder fazer chegar a fiscalização como ela deveria ter sido
feita ao longo desses anos a uma empresa dessa.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu concordo em
gênero, número e grau com V.Sa., bem porque o Estado tem
suas limitações, mas hoje onde ele está, aonde ele vem experi-
mentando o melhor aparelhamento é justamente no sistema
arrecadatório. A Receita Federal hoje, já em âmbito federal o
órgão mais estruturado para trabalhar, a estrutura deles vem
melhorando e em âmbito estadual parece que a realidade vem
seguindo os mesmos passos, então não há razão para que
tenha tanta alienação tenha ocorrido durante tanto tempo. Eu
concordo com a senhora.

O Sr.EDMIR CHEDID – PFL – Pela ordem senhor
Presidente, só para fazer uma pergunta a deputada me permi-
te? O senhor colocou e o que eu gostaria de entender um
pouco, tanto a Receita Federal como a estadual trabalham lá
em conjunto? Ou estadual não trabalha lá no desembaraço? O
senhor falou que o desembaraço é que onde acontece grande
parte dos problemas, aonde vai lá para o canal verde e daí pra
frente só Deus sabe o que acontece, ele não queria nem saber.
Lá é a Receita Federal que trabalha sozinha, então a falta de
servidores, isso é uma constante no servidor público em qual-
quer âmbito, municipal, estadual e federal, muitas vezes a
prestação de serviços a população é muito aquém daquilo que
seria necessário, mas não é isso que nós viemos discutir por-
que esse é um tema longo de discussão. Aonde, que horas
entra a Receita Estadual? O senhor falou, o senhor deu o posi-
cionamento, calculado todos os impostos e tal, o último a ser
calculado é o ICMS que é o estadual, que horas que a Receita
chega lá? É a hora que a Receita Federal já falou: aceitei a
mercadoria por esse preço?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Exato.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Então no caso da Daslu, já

que a deputada está colocando aqui, eu não tenho procuração
para defender ninguém, nem na política e nem quero defen-
der, até porque é meu adversário contundente, o que falam, o
que a imprensa fala, se é que existe uma ligação. A Receita
Estadual chega lá depois que a Receita Federal falou: bom,
esse é canal verde, está lá, se ocorreu a corrupção ou não foi
naquele momento, se houve o subfaturamento também foi
naquele momento, se a mercadoria que estava dentro do con-
tainer é aquela que está na nota fraudulenta é ou não mas
passou pela Receita Federal, a Receita Estadual chega que
horas? Depois que a nota está pronta, já recolheu os federais
aqui, recolhe o estadual?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade o
desembaraço é feito por auditores da Receita Federal, eles que
fazem o desembaraço.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – A Receita Estadual entra na
onde excelência?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade o
Estado, a unidade da Federação tem direito de receber o ICMS,
mas não realiza, não está presente no ato do desembaraço
aduaneiro. O que eventualmente o senhor tocou num ponto
importante porque quando eu fui convidado a vir a CPI ai eu
comecei a pensar em alguns situações, é verdade o Estado de
São Paulo está preocupado com isso e deve se preocupar, seria
interessante se houvesse um convênio e que ambos os fiscos
atuassem porque na verdade se o pagamento do ICMS é con-
dição para o desembaraço aduaneiro, então na verdade em
tese o Estado poderia recusar um desembaraço? Isso é uma
discussão jurídica do Estado poder impedir o desembaraço,
quer dizer, a Receita diz: pra mim está tudo ok. Daí o Estado
de São Paulo diz: não vai desembaraçar a mercadoria porque
eu acho que o ICMS não está ok. É uma discussão que poderia
existir, mas eu acho que não haveria nem necessidade de che-
gar até lá, eu acho que esse trabalho em conjunto através de
um convênio e a presença do fisco estadual no desembaraço
em decorrência de uma colaboração de um pacto de amizade
entre entes federativos acho que seria um grande progresso.

O Sr. – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputado.
O Sr. – Senhor Matheus, hoje as vendas pela Interne cres-

ceram muito e vem crescendo, tem as Polishops, e outras
empresas mais. Eu indagaria de V.Sa. se o senhor tem conheci-
mento de alguns empresas dessas que também tem algum
envolvimento ou não?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Não, eu não traba-
lhei com crimes pela Internet, nem crimes fiscais. Esses casos
há um procurador do Ministério Público Federal chamado

Sergio Suiama que é especialista justamente nisso, em crimes
cibernéticos. Agora, eu particularmente nunca atuei nesse
setor. Sergio Suiama, é um grande colega aqui do Ministério
Público Federal no Estado de São Paulo.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
Eu fiz uma colocação, eu só queria reforçar porque talvez eu
não tenha compreendida se V.Sa. vai poder enviar a essa
Comissão os documentos que nós solicitamos?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Claro, cópia inte-
gral do processo eu posso encaminhar. Cópia integral do pro-
cesso judicial que tem tanto as peças pré-judiciais quanto as
peças pós-judiciais, posso mandar cópia integral do processo
com certeza.

O Sr. – Senhor Matheus, o senhor falou a respeito da fis-
calização que realmente não há pessoal. Quantas pessoas num
turno de serviço em Cumbica atuaria?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Eu não sei dizer,
exatamente não. O número sem sombra de dúvida é insuficien-
te porque existe o sistema de parametrização, mas o número
de auditores, por exemplo, que agora estão lá trabalhando eu
não sei dizer a V.Exa.

O Sr. – Passa mais no verde mesmo?
O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Não, o número

com certeza é insuficiente, agora qual é exatamente o número
conversando com o inspetor ele se queixava muito dessa ques-
tão, etc., e essa realidade a gente vai conhecendo.

O Sr. – E em outros aeroportos do mundo como é que
soluciona esse problema, como é que se consegue impedir de
entrar tudo, desde droga, cocaína, arma?

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – A estrutura é bem
superior. Nos Estados Unidos eles trabalham com baixa fiscali-
zação com valores muito baixos, a partir do aumento do valor
a fiscalização é mais intensa, e a estrutura bem melhor. Mas
eu acho que hoje nós já temos condição havendo ai caso haja
uma remoção de servidores de um local para outro para recru-
descer, para fortalecer a estrutura de fiscalização do aeroporto
de Guarulhos, eu já que é possível fazer. Na verdade eu acho
que o problema não é exatamente a falta de servidores, não
estou dizendo que haja uma abundância, mas na verdade eu
acho que estabelecendo-se as prioridades de uma maneira
mais adequada a gente consegue solucionar boa parte dos
problemas, ou seja, Aeroporto de Guarulhos e Porto de Santos
isso tem que ser fiscalizado.

O Sr. – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputado.
O Sr. – Perguntar ao doutor Matheus, tem vários segmen-

tos hoje que compram, quer dizer, importam dos Estados
Unidos direto dos Estados Unidos e de lá sai falsificada a nota,
dou exemplo até do motociclismo que muitas lojas aqui do
Estado de São Paulo, do Brasil compram equipamentos lá e a
própria loja já manda a nota cinco, seis vezes menor o preço
para que aqui no Brasil você pague menos impostos. E para
resolver isso ai também teria que ter o apoio até de fiscais nos
Estados Unidos, não é só no Brasil, porque é impossível pegar
todas as áreas e saber o preço de cada produto, por exemplo,
eu estou trazendo uma bicicleta de dois mil dólares, mas eu
tirei uma nota de 200 as vezes o fiscal que está ali não sabe
quanto custa essa bicicleta e acaba passando. Isso acontece
nas pequenas coisas, você imagine no montante dessa H.Stern,
dessas grandes empresas que trazem volume muito grande.
Não teria como ter uma parceria, enfim, alguma coisa que o
próprio país que está exportando, uma parceria de fiscaliza-
ção? Porque senão seria impossível aqui no Brasil barrar essas
mercadorias.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade essa
contribuição de empresas estrangeiras, salvo melhor juízo apa-
receu na Operação Dilúvio, na Operação Dilúvio eles detecta-
ram o auxílio de empresas estrangeiras. E quando há o auxílio
de empresas estrangeiras é quase impossível conseguir desba-
ratar sem a cooperação internacional, ai não tem jeito, é
impossível porque não tem como, a nota é verdadeira, foi emi-
tida, ela é regular em tese, é impossível detectar irregularidade
e se provar irregularidade aqui no fisco brasileiro, porque o
fisco pode até contatar empresa e a empresa certifica, eu real-
mente emiti essa nota fiscal, e sem a cooperação internacional
é impossível. Agora, no meu caso, na minha investigação eu
não padeci desse mal porque eram empresas de porte muito
grande que se recusavam a integrar a fraude, então na verda-
de as faturas por elas emitidas eram faturas reais, agora como
bem disse V.Exa, em havendo colaboração só com cooperação
internacional, não tem jeito fora disso.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – V.Exa. considera, eu aqui ver-
sando um pouco, por exemplo, se a nota de origem, se tiver
uma legislação que obrigue que a nota de origem esteja dentro
do container também. O caso da Daslu, porque ai vai ser algo
destoante, mesmo que ele chegue com uma nota fiscal falsa se
comparada com aquela do exportador vai dar diferença.
Agora, o problema que não se obriga, não tem pelo que eu
estou entendendo não há obrigação de se colocar essa nota do
exportador dentro do container, isso é um problema. E eu vejo,
a impressão que a gente tem, é que os produtos que vinham
muito para o Brasil via Paraguai, Uruguai, Argentina, aquele
canto lá, a impressão que a gente tem que isso diminuiu muito
em função de uma ação mais efetiva da própria Polícia
Federal. De mais fiscalização, de apreensão de mercadoria, ini-
bindo essas práticas. Eu vejo assim, pessoas que trabalhavam
com isso, sobreviviam disso na vida foram pra outras, resolve-
ram fazer outras atividades porque aquela não da mais, não é
possível mais exercê-las. Agora, se isso a gente pode fazer lá
por que não é possível fazer com uma forma mais profunda
tanto essa fiscalização, mas de uma forma mais competente,
mais séria, tanto no Aeroporto de Guarulhos quanto no Porto
de Santos que são os dois locais que se entram mais mercado-
rias importadas no país? Para que a gente possa pelo menos
reduzir, diminuir esses prejuízos que são grandes e que no fim
das contas quem paga essa conta é a população que acaba
deixando as vezes de receber serviços do Estado por falta de
um orçamento, por um orçamento não atender aquelas priori-
dades que as vezes a gente gostaria de ver o Estado atenden-
do, e sempre com a justificativa que faltam recursos para
serem destinados para este ou para aquele setor que seria de
responsabilidade do Estado atender da melhor forma possível,
e uma das razões está exatamente ai, ou seja, ou no ICMS
como nós vimos à pouco ainda, ou nessa fraude absurda e cri-
minosa que é cometida por comerciantes, industriais inescru-
pulosos que acabam trazendo produtos aqui subfaturados.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade estu-
dando todo o sistema de importação o que eu pude perceber é
que a solução, eu não sei se eu deixei isso claro, mas a solução
para boa parte dos problemas é muito simples. São medidas
simples, eu percebo até assim, talvez eu esteja enganado, que
V.Exas. talvez esperassem uma situação muito mais complexa,
não. A situação é muito mais simples, a solução é muito mais
simples. Você imagina a fraude é muito mais simples do que se
imagina. É mudar servidor, mudar a parametrização, Porto de
Santos nem se fala porque lá não tem parametrização, aquilo
lá passa tudo ali. Quando vai. Enfim, a solução como bem
disse a senhora a solução é simples, não é nada de complexo,
não há nada técnico, são medidas obvias, mas as vezes o
Estado tropeça nos próprios calcanhares antes de adotar medi-
das obvias.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Mais algu-
ma pergunta? Nós queremos agradecer doutor Matheus
Baraldi Magnani Procurador da Republico em Guarulhos e as
considerações finais. O senhor veio muito a contribuir com a
nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, a nossa CPI da
Guerra Fiscal.

O Sr. MATHEUS BARALDI MAGNANI – Na verdade eu que
agradeço a oportunidade, e o que eu posso dizer que o
Ministério Público Federal está de portas abertas e se o Estado
de São Paulo detectar a necessidade de colaboração do
Ministério Público Federal eu peço que não pensem duas vezes
que eu estou de portas abertas lá no que puder ajudar, sempre
a disposição. Foi um prazer e eu que agradeço a oportunidade.

* * *

Após as oitivas, o Presidente comunicou que o Senhor
Andres Romero González, Presidente da ANDIPA, havia confir-
mado sua presença à reunião a ser realizada no dia 08/02. Leu
o Ofício Sindifrio nº 028/07, do Senhor Edivar Vilela de
Queiroz, comunicando a impossibilidade de comparecer à reu-
nião do dia 08/02 e solicitando que fosse marcada dentro de
seis dias a nova data e horário.

Em seguida, o Presidente colocou em votação
Requerimento da Deputada Beth Sahão, requerendo convidar o
Excelentíssimo Senhor Secretário da Fazenda, Senhor Mauro
Ricardo Machado Costa, para comparecer perante esta CPI em
data a ser determinada, a fim de prestar esclarecimentos sobre
o decreto nº 51.520, de 29 de janeiro de 2007, e outras inicia-
tivas de sua secretaria que se relacionem à Guerra Fiscal entre
os estados da federação, foi aprovado. (doc 16)

* * *
5.4 Dia 08/02/2007
Oitiva do Sr. Andrés Romero Gonzalez – Reunião Informal
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Havendo

número regimental dos Srs. Deputados declaro aberta a
Comissão Parlamentar de Inquérito, vamos ouvir o Presidente
da ANDIPA Associação Nacional dos Distribuidores de Papel
convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito.

Eu agradeço aqui as presenças da Deputada Beth Sahão,
Deputado Edmir Chedid, Conte Lopes e Geraldo Lopes que
compõe essa Comissão Parlamentar da Guerra Fiscal, quero
agradecer a presença do Sr. Andrés Romero Gonzalez
Presidente da ANDIPA, eu gostaria já da sua apresentação ini-
cial para que o Sr. possa já nos esclarecer e trazer importantes
subsídios a CPI da Guerra Fiscal e claro agradecendo a sua
vinda até esse Parlamento.

O Sr. ANDRÉS ROMERO GONZALEZ – Eu queria primeira-
mente agradecer ao convite essa é uma oportunidade que eu
considero muito importante porque o ambiente de competição
do seguimento de papel sofre de distorções que são de diver-
sas naturezas, mas a natureza fiscal talvez seja a principal
delas. No passado recente eu tenho feito uma peregrinação
junto as Secretarias de Fazendas de todos os Estados inclusive
a do Estado de São Paulo que considero a mais prejudicada
para tentar levantar essa questão e tentar encontrar uma
forma de tratar do problema, pelo que eu entendo isto para
mim não é uma convocação é um convite e eu me coloco a dis-
posição para retornar se for necessário se nesse momento a
gente não conseguir esclarecer todo o assunto, vou-lhe passar
em mãos um estudo sobre as distorções e o problema da guer-
ra fiscal em alguns seguimentos de papel de maneira geral o
leigo quando trata de papel pensa que papel é uma coisa só,
mas não é, existem diversos seguimentos dentro da indústria
de papel de celulose esses papel que está em suas mãos por
exemplo, que a gente chama de papel de escritório aonde o
Estado de São Paulo tem uma peculiaridade muito importante
porque ele produz 99% desse tipo de papel no Brasil. O Estado
de São Paulo consome 47% desse papel para o Estado de São
Paulo é faturado apenas 30% desse papel ou seja, o papel sai
a nota fiscal vai para outro Estado e volta para cá essa perda
de arrecadação do Estado de São Paulo eu estimei num estudo
que foi feito no passado para a Secretaria de Fazenda do
Estado de São Paulo em aproximadamente 50 milhões de reais
até agosto apenas, este é um dos lados apenas do problema
do papel existem outras questões tributárias importantes no
papel como é o caso do papel imune...

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pelo cál-
culo são seis milhões ao mês, isso calculando do ano passado
até agosto são 50 milhões de perda então, numa conta rápida
um pouco mais seis milhões de perda ao mês só no setor de
papel.

O Sr. ANDRÉS ROMERO GONZALEZ – Só num determina-
do tipo de papel, esse papel é que a gente chama para consu-
mo de escritório até para indústria gráfica editorial que tam-
bém abrange diversos tipos de papel entre eles o papel de
imprensa que não é o caso, esse papel tem um tratamento tri-
butário que é específico de imunidade tributária porque um
legislador no passado entendeu que para promover a cultura e
o conhecimento deveria isentar de impostos, só que esse papel
sofre um enorme desvio também e o Estado perde novamente
com isso, eu tenho conhecimento de um Projeto de Lei que tra-
mita na Casa que é do Executivo para o Governador poder
implementar a substituição tributária em alguns seguimentos
em 37 categoria de produtos e a 37ª é o papel enfim, esse
estudo que esta em suas mãos é uma parte do problema que a
gente pode tratar com mais detalhe quando houver a necessi-
dade os Srs. Deputados se quiserem perguntar eu estou à dis-
posição.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Senhores
Deputados e Sras. Deputadas essa é uma reunião informal,
mas os primeiros números colocados aqui pelo Sr. Andrés só
no seguimento de papel são números realmente que nos dei-
xam a cada dia que passa mais perplexos, nós vimos ontem o
que aconteceu só no setor do Estado no setor de frigoríficos
sabemos a questão do fumo que também vão prestar depoi-
mento e agora a questão do papel, como essa reunião está
sendo informal eu queria deixá-los à vontade se nós vamos
convocar novamente já que o Sr. Andrés está à disposição
dessa CPI ou se nós já podemos pelo menos durante algum
tempo questioná-lo ainda no dia de hoje, talvez o relator Edmir
Chedid que terá o papel final dessa CPI de fazer o relatório, a
Deputada Beth o Deputado Conte e o Deputado Geraldo se
quiserem fazer alguma colocação ou nós decidiremos por um
novo convite ao Sr. Andrés para que ele venha aqui prestar
importantes esclarecimentos.

O Sr. CONTE LOPES – PTB – Eu queria perguntar ao
depoente, ele disse que isso é só um tipo de papel e quantos
tipos de papéis existiriam que poderia acontecer também essa
evasão de renda.

O Sr. ANDRÉS ROMERO GONZALEZ – Tratando tecnica-
mente do papel, o que a gente chama de papel é um monte de
coisa tem para sanitários, linha de escritório, A 4 que se conso-
me na impressora, tem o papel para indústria gráfica em for-
matos que é o formato plano, tem o papel para a indústria grá-
fica em bobinas e dentro dessas categorias diversos tipos de
papel em bobinas por exemplo, tem o papel de imprensa e tem
os papéis não revestidos e revestidos que tem tratamento tri-
butários diferentes e tem estruturas produtivas no país diferen-
tes, quando eu cito esse papel aqui é porque é muito fácil de
identificar a distorção já que 99% desse tipo de papel é produ-
zido dentro do Estado de São Paulo então, resolver a questão
da distorção que a guerra fiscal provoca para o Estado de São
Paulo e para o país de maneira geral porque é um problema
nacional é muito fácil nessa categoria, já que 100% dessa
categoria é produzido dentro do Estado de São Paulo, os
outros papéis já tem estruturas de produção diferente, também
tem os papéis para embalagens que também são produzidos
no Paraná de modo que cada produto é um problema diferen-
te, se eu tivesse que resumir o problema do setor é mais fácil
tirar uma categoria e tratá-la essa categoria como ela é muito
fácil dentro do Estado de São Paulo é mais fácil de resolver no
âmbito de uma proposta desta Casa ao Governo do Estado
porque ela não interfere com os outros Estados no caso deste
papel que eu estou na mão para ter uma idéia, existem incenti-
vos tributários em outros Estados eu podia lembrar facilmente
de dois que oferecem crédito presumido um deles é no Distrito
Federal que é o TARE que é um termo de acordo que diz que o
papel que sai de lá paga 1/5% de imposto apenas de circula-
ção e na pratica todo mundo tem uma distribuidora colocada
no Distrito Federal, mas o papel jamais vai para o Distrito
Federal a nota vem de lá para cá é isso que explica por exem-
plo, que o Estado de São Paulo consumindo quase 50% do
papel dessa natureza aqui apenas tenha faturado contra o
Estado intra estadualmente 30% deste papel os outros 20%
são faturados do Distrito Federal para cá, do Rio de Janeiro
para cá, para poder usufruir da alíquota interestadual que é
menor quero dizer que 20% dessa alíquota não vai resolver o
problema, como é o caso de Extrema que é uma cidade peque-

na aqui no Estado de São Paulo mas que esta dentro de Minas
Gerais e também é um paraíso de distribuidora de papel por-
que todo mundo foi lá e construiu uma distribuidora e está
muito próximo do parque produtivo aqui enfim, é um conjunto
de distorção enorme, eu chamo a atenção para o seguinte, as
visitas que tenho feito as Secretarias de Fazenda no caso desse
papel em particular eu fiz um estudo e tenho uma planilha que
demonstrei aqui para o Secretário de Fazenda do Estado de
São Paulo que todos os Estados perdem com isso, porque esse
papel é 100% produzido no Estado de São Paulo um instituto
como o da distribuição tributária por exemplo ele seria mais
fácil de aprovar e até de conveniar com os demais Estados e
eliminaria não só o problema do passeio da nota fiscal como
também da sonegação no setor que quando chega na ponta
da cadeia que é o revendedor que são as papelarias eles são
50 mil papelarias no Brasil todo em geral são pequenas e
micro empresas a sonegação é grande também é impossível do
corpo fiscal fiscalizar no país como um todo, por isso que me
chamou muita a atenção o Projeto de lei que o Executivo na
legislatura anterior enviou para a Casa porque era uma pro-
posta de distribuição tributária numa dessas categorias de pro-
duto, mas isso apenas é uma delas o papel com a imunidade
tributária é um outro elemento de distorção tão sério quanto
esse mas aí já abrange praticamente todos os tipos de papel é
um papel que na verdade fisicamente não tem nenhuma distin-
ção, antigamente existia um papel chamado de linha d’água a
gente pegava o papel e lia contra a luz e tinha uma linha e dis-
tinguia o papel que tinha a finalidade cultural e o papel que
tinha a finalidade publicitária por exemplo e hoje não tem
mais isso é o mesmo papel e esse papel também sofre um des-
vio que é um negocio fabuloso é uma perda de arrecadação
para o Estado de São Paulo, vou dar uns números de 2005 a
gráfica declara que 30% do faturamento dela é para fins edito-
riais, só que a indústria produz 45% do papel dela para imuni-
dade tributária então, tem uma perda gigantesca de recursos.

O Sr. CONTE LOPES – PTB – Para o Sr. ter uma idéia se um
tipo de papel em oito meses o Estado perdeu 50 milhões,
quanto é que perde no setor todo o Sr. tem uma idéia?

O Sr. ANDRÉS ROMERO GONZALEZ – Se nós considerar-
mos os dois principais elementos de distorção que é a questão
tributária especifica deste papel mais a imunidade tributária
que é um problema mais difícil solução do ponto de vista da
legislação independente do Estado eu poderia dizer com segu-
rança que o Estado de São Paulo perde pelo menos uns 100
milhões por ano, cumprindo apenas esses dois elementos de
distorção não estou falando de sonegação, estou falando em
um problema que a estrutura tributária provoca e que é um
elemento de distorção do ambiente competitivo, no setor de
distribuição que é apenas um dos elos da cadeia de produção
do setor isso do que dentro aparenta ser legal, o problema é
muito maior é muito maior é por isso que quando eu recebi o
convite fiquei entusiasmado e me coloco à disposição da Casa
eu tenho diversos estudos sobre isso e o que for da minha
competência eu vou estar disposto a colaborar para que a
Casa possa ajudar a resolver esse problema.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Eu diria que o Presidente do
Sindicato possa vir em uma outra oportunidade já que não
houve quorum, que a gente possa remarcar uma data para que
ele possa vir e a gente tenha tempo porque ele nos dizia que
pode falar por duas horas sobre essa área trazer elementos,
documentos, mostrar as alíquotas dos outros Estados ele pode
contribuir muito para com o nosso trabalho, um dos temas da
CPI é saber as alíquotas de outros Estados então, eu acho que
o Sr. pode nos trazer isso dentro desse documento que o Sr.
elaborou e vem elaborando deve constar tudo isso, eu acho
que seria de grande valia solicitar se o Sr. pudesse voltar numa
outra data para que os outros membros também pudessem
estar aqui é importante para nós.

O Sr. ANDRÉS ROMERO GONZALEZ – Eu estou à disposi-
ção é só convidar que eu vou comparecer com prazer.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Quero
agradecer a Deputada Beth Sahão, Deputado Conte Lopes,
Edmir Chedid, Geraldo Lopes, quero agradecer ao Sr. Andréas
Romero Gonzalez ele que vai voltar aqui sendo convidado por-
que tem realmente importantes esclarecimentos a prestar a
CPI da Guerra Fiscal, muito obrigado pelo sua compreensão de
ter vindo hoje dando esses primeiros informes e já nos docu-
mentando que terá as suas informações do papel, terá um
papel estratégico também no relatório final do Deputado
Edmir Chedid.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu gostaria de aprovei-
tar a presença e se for possível se tiver alguma coisa para estar
nos encaminhando para a gente estar podendo analisar, se
tiver alguns gráficos que é importante para fazer algumas
comparações.

O Sr. ANDRÉS ROMERO GONZALEZ – Eu já vou deixar
alguma coisa, mas se a Casa me fornecer os e-mail de todos os
Deputados eu mando para todos e depois faço até uma apre-
sentação aqui quando convidado porque tem uma matéria que
é discursiva e uma matéria que é gráfica e naturalmente...

* * *
5.5 Dia 14/02/2007
Oitiva do Dr. Mauro Zaque de Jesus
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Para tratar

de assuntos de interesse desta Comissão hoje nós temos como
convidado o doutor Mauro Zaque de Jesus, promotor da Nona
Promotoria Criminal de Cuiabá, Mato Grosso. Peço que ele se
dirija até a nossa Mesa para o início dos trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito. Quero aqui agradecer as
presenças do deputado Rogério Nogueira, do deputado
Roberto Engler, do deputado Conte Lopes, do deputado
Geraldo Lopes que compõem a Comissão Parlamentar de
Inquérito da Guerra Fiscal.

Doutor Mauro nós agradecemos a sua presença nesta
Casa, com certeza nos trará importantes informações, subsí-
dios para Comissão Parlamentar de Inquérito, ao mesmo
tempo em que eu agradeço, eu já abro a sua fala, o senhor
pode se apresentar e já trazendo as primeiras informações
para essa CPI. Muito obrigado pela vinda até o nosso Estado.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Muito obrigado, agrade-
ço, cumprimento a todos na presença de S.Exa. o Presidente
desta Comissão deputado Roberto Morais, pra mim é uma
satisfação poder estar hoje aqui colaborando num assunto de
tamanho importância quanto é esse problema fiscal, principal-
mente considerando que esses eventos vem trazendo um pre-
juízo considerável não só aos cofres públicos no Estado de São
Paulo, mas como do Brasil inteiro. E espero poder colaborar,
acrescentar algo a mais nessa valoriza discussão.

Eu sou promotor de justiça no Estado de Mato Grosso e
atuei no Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime
Organizado durante mais de quatro anos em Mato Grosso,
dentro outras operações nós desenvolvemos a Operação Arca
de Noé que culminou com a prisão, apreensão de bens do
então conhecido comendador Arcanjo. Atuamos entre esse e
outros casos também em área de combustível, em área fiscal,
somente no ano passado em Mato Grosso nós conseguimos o
êxito de desmantelar uma quadrilha que envolvia mais de 16
fiscais de tributos que foram presos, oito já perderam o cargo,
oito já estão em vias de perder o cargo, já com processo admi-
nistrativo em fase adiantada, não obstante também trâmite de
outras ações penais, dentre vários outros casos.

Com relação ao caso específico que interessa a essa CPI
eu gostaria já de esclarecer de início que a nossa participação
enquanto Grupo de Atuação Contra o Crime Organizado foi
uma participação mais secundária, porque esse foi um traba-
lho que foi desenvolvido em conjunto entre a Secretaria de
Fazendo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Fazenda do
Estado do Mato Grosso, desenvolveram um trabalho que eu
posso classificar no mínimo como brilhante de investigação, de
levantamento aonde descobriram um esquema que eu acredito
que por sua simplicidade eu poderia dizer que ele é quase
genial esse esquema, que consiste no seguinte: as pessoas que
fazem parte de organização criminosa se apresentavam como
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consultores e se apresentavam a empresas de grande porte
oferecendo papéis para exportação, papéis de exportação e
com isso creditavam imposto. Então o que eles faziam?
Pegavam uma empresa de Cuiabá, empresa do interior de
Goiás, essas empresas funcionavam como fachada, essas
empresas pegavam notas fiscais reais de exportação de soja,
uma nota real, por exemplo, pegou de uma empresa grande de
Mato Grosso que exporta a nota número 2270, por exemplo,
aonde exportou 50 mil reais em soja. Essa nota era clonada,
falsificavam essa nota fiscal e acrescentavam nela o mesmo
número, o mesmo valor para passar no sistema do Siscomex,
no sistema de exportação, eles mantinham o mesmo número
da nota, os mesmos valores, as mesmas características do pro-
duto a ser exportado e alteravam a empresa que estaria expor-
tando. Então com isso eles fabricavam uma exportação que na
verdade não existia, e a empresa que em tese, nesse caso, vir-
tualmente estaria exportando ela creditava no ICMS. Só de
autuação pelo Estado de São Paulo nesses casos, pelo que me
foi passado pelo pessoal da Secretaria da Fazenda aqui de São
Paulo, já chegou a casa dois bilhões de reais. E mais, só depois
de descoberto esse esquema do trabalho de autuação é que a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo junto à parte
dessas empresas, essas empresas já recolheram ao cofres do
Estado depois dessa operação algo em torno 500 milhões de
reais, só depois dessa Operação. Por ai nós temos uma noção
do tamanho do prejuízo que a Fazenda Estadual vem experi-
mentando. É imenso esse prejuízo.

Agora, ontem inclusive eu estive lá na Secretaria da
Fazenda porque eu queria trazer mais documentos, eu já trou-
xe alguns documentos e está à disposição da Comissão senhor
Presidente, aqui tem relatórios pormenorizados com nomes,
com datas, com tudo aqui, aqui está bem, bem definido
mesmo, eu estive na Secretaria da Fazenda para pegar mais,
inclusive eu queria pegar aqui na Secretaria da Fazenda já o
relatório de arrecadação em razão dessa Operação, que a
gente chega nesse número aproximado de 500 milhões de
reais que já foi recolhido após essa Operação, mas infelizmen-
te eles estão com uma outra Operação em andamento e eu
não tive como sentar com eles de forma mais tranqüila para
poder ter acesso a esses documentos. Não obstante, eles se
colocaram à disposição dessa CPI para vir aqui prestar esclare-
cimentos, trazer documentos, eu até gostaria de indicar o
nome do senhor Antonio Carlos Moura de Campos que é fiscal
aqui da Fazenda, é uma pessoa respeitada no Brasil inteiro, é
uma pessoa que tem profundo conhecimento nessa área, da
curso no Brasil inteiro para o Ministério Público, Poder
Judiciário, e que também trabalhou nesse caso, bem como
também, da fiscal em Mato Grosso Edna Negrini que eles dois
foram, eu poderia dizer, que foram os pais dessa Operação.
Como eu disse no início eu mesmo dei só o apoio de meios
através do nosso Grupo, à parte de inteligência, à parte de
levantamento de provas, o apoio no cumprimento de buscas e
apreensões, mas quem conhece toda essa operação a fundo e
tem tudo muito detalhado acho que essas duas pessoas,
seriam as pessoas mais indicadas que podem falar com toda a
propriedade.

Outro aspecto que eu penso ser muito relevante nesse
caso é a participação dessas pessoas que se apresentam como
consultoras e que na verdade elas fazendo parte de um esque-
ma de organização criminosa e com isso envolve várias empre-
sas. Um cuidado que nós temos que ter nesses casos, porque
envolve muito dinheiro e empresas de relevo, é que nós ainda,
pelo menos até onde eu trabalhei e investiguei e essas pessoas
da Secretaria da Fazenda vão poder confirmar com muito mais
tranqüilidade, mas até onde eu participei nós temos que ter
um cuidado muito grande ao definir, ao tentar definir qual
empresa realmente participava do esquema, ou qual empresa
poderia estar sendo usada para poder fazer com que esse
esquema funcione. De qualquer forma, o grande beneficiado
do esquema é a empresa. Se eu sou uma empresa eu declaro
que eu comprei soja, eu declaro que exportei essa soja, eu cre-
dito o ICMS dessa soja, e cadê o dinheiro? Como é que eu fiz
essa operação? Como é que eu ganhei? Para exportar eu
tenho que fazer BL de embarque, o dinheiro tem que entrar na
minha conta, tudo certinho.

Então o esquema começou muito simples e depois ele foi
se aprimorando, ora, por que eu vou exportar uma carreta de
grão que custa muito menos do que eu exportar, por exemplo,
o óleo já degomado que já tem um valor maior? Daí eles
começaram a utilizar uma outra empresa em Mato Grosso para
tão somente tramitando esses papéis eles aumentarem, ou
seja, agregar valor a esse tipo de fraude. Eu sempre ouvi falar
que a gente agrega valor a produto, agregar valor à fraude é
uma coisa que somente o requinte de organização criminosa é
capaz de incrementar. Mas isso eles faziam também, então
movimentavam um volume imenso com as notas de exporta-
ção, pegavam essas notas, degomavam o produto que não
existia e ai exportava com valor maior agregado. Isso causou
um crédito absurdo para essas empresas, e graças a essa
Operação agora o Estado está reavendo esse valor.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Desculpe interrompê-lo, eu só
queria perguntar, como se essa industrialização do produto
fosse fictícia também?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Era fictícia, só no papel.
Entrava o papel na empresa, entrava só a nota da empresa de
tantas toneladas de grão, ai essa empresa fazia o trâmite no
papel cobrando o valor para que? Para esmagar esse grão, daí
emitia uma nota de saída, de tantos mil litros de óleo já dego-
mado de soja, isso está tudo muito bem especificado nesse
relatório, com perícias, com laudos, com tudo aqui certinho.

E outro aspecto fundamental também, que eu acredito
que seja importantíssimo à gente ressaltar, que é o trabalho
em conjunto entre a Secretaria da Fazenda em São Paulo, com
a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso junto com os
Ministérios Públicos, que graças a esse trabalho, a essa inte-
gração foi possível desenvolver todo esse trabalho e desman-
telar, desarticular esse esquema. Sem isso não teria aconteci-
do. E como essas organizações não querem perder o nicho,
ainda que criminoso, não querem perder esse nicho de merca-
do, o que eles fizeram, entraram com uma representação crimi-
nal contra um fiscal aqui de São Paulo lá em Mato Grosso ale-
gando que ele teria invadido a empresa com truculência, sem
mandado judicial, ora, um fiscal de tributo não precisa de
ordem judicial para ir até uma empresa e requisitar livros fis-
cais da empresa, ele tem esse poder de ofício, e ainda que
assim não fosse todas as operações estavam devidamente aco-
bertadas por ordem judicial, ou seja, toda a legalidade, tanto
assim é que essa representação criminal foi arquivada no
Tribunal de Justiça de Mato Grosso e esse fiscal não responde
a mais nenhum tipo de ação. O que ficou bem evidente que
era uma pressão, tipo assim, estão nos incomodando, estão
nos investigando, nós vamos também criar problemas para
essas pessoas. E graças a essa integração nós evitamos tam-
bém de cometer um erro que seria fatal principalmente para os
cofres públicos de São Paulo, qual seja, a autuação em Mato
Grosso. Se nós tivéssemos autuado em Mato Grosso nós esta-
ríamos legalizando a operação porque se a operação está
sendo autuada está sendo legalizada, se a gente legaliza essa
operação em Mato Grosso, São Paulo não ia mais poder credi-
tar, receber de volta o que já havia sido creditado, e ai a frau-
de estaria completa pra eles, eles seriam autuados, daí vai bri-
gar na Justiça, levar quantos anos discutindo isso e aquilo,
mas o dinheiro já está na mão. E ai nós conseguimos a tempo
junto com a promotora aqui, que atua na Promotoria de
Combate aos Crimes contra a Ordem Tributária em Mato
Grosso visualizar que estavam querendo nos conduzir para
esse caminho, e ai nós evitamos isso. E graças a essa não
autuação hoje São Paulo já recebeu quase 500 milhões, eu já
disse, desse dinheiro que foi pago indevidamente, e vai receber
ainda mais.

Eu acho que fazendo uma síntese da Operação é isso, tem
vários outros casos, acho que se nós formos descer a detalhes
nós podemos ficar aqui dois, três dias conversando. Acho que

o importante que eu estou trazendo a documentação, essas
pessoas seriam de grande serventia para a CPI para esclarecer
o que a CPI pretende, trazendo detalhes de cada caso, de cada
empresa individualizada. Nós tivemos já mencionados nesses
relatórios e nessas operações empresas do porte de Tubos e
Conexões Tigre, Casas Pernambucanas, salvo engano, Grupo
Pão de Açúcar, Baush & Lomb, são muitas empresas, para
poder individualizar e descer a detalhes com relação a cada
caso especificamente, com certeza, as pessoas mais habilitadas
seriam essas pessoas que eu mencionei.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Doutora
Tânia Negrini e doutor Antonio Carlos Moura de Campos?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Doutora Edna Negrini,
ela é fiscal em Mato Grosso e pode ser encontrada na
Procuradoria Geral de Justiça, porque o nosso Grupo de
Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso ele já trabalha
juntamente com a Promotoria de Combate aos Crimes contra a
Ordem Tributária, já trabalha com alguns fiscais à disposição
do Ministério Público, então essas pessoas não vão nem a
Secretaria da Fazenda, elas já ficam diretamente dentro do
Ministério Público trabalhando em conjunto.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Então nós
temos dois nomes citados pelo doutor Mauro, essas pessoas
serão sim convocadas. Essa Comissão recebe seus documen-
tos, eu tenho certeza que serão de grande valia ao nosso rela-
tor deputado Edmir Chedid que está presente, agradeço tam-
bém a deputada Beth Sahão presente a esta Comissão.

Eu abro a inscrição para os nobres parlamentares que
queiram questionar o doutor Mauro ZAQUE de Jesus promotor
da Nona Promotoria Criminal de Cuiabá.

Primeiro deputado inscrito, deputado Roberto Engler.
O Sr. ROBERTO ENGLER – PSDB – Quero comunicar ao

doutor Mauro assim os deputados que pertencem a essa
Comissão Parlamentar de Inquérito que substituo nessa opor-
tunidade o deputado Vaz de Lima e na realidade doutor Mauro
é mais para eu assimilar os dados, já que não pertenço à área
tributarista.

O senhor fez um relato que esse grupo criminoso clonava
a nota fiscal, mantinham todas as características da nota fiscal
modificando o nome da empresa exportadora apenas. Só para
entender, essa empresa que era procurada, portanto, ela tinha
cumplicidade nisso? Por que é ela que vai ser credora também
do crédito de ICMS?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Exatamente, esse crédito
vem em favor dessas empresas.

O Sr. ROBERTO ENGLER – PSDB – Portanto, ela tem cum-
plicidade? Por que procurar no Estado de Mato Grosso e por
que a Fazenda de São Paulo é que tinha que ser responsável
pelo crédito de ICMS?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Porque as empresas são
daqui de São Paulo e elas faziam a exportação por aqui.

O Sr. ROBERTO ENGLER – PSDB – Outra coisa, o senhor
fez o relato específico de soja, óleo e tal, apenas um exemplo,
mas tem frigoríficos, outros casos de conhecimento do senhor?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Nesse caso específico
que nós trabalhamos foi no caso soja, mas eu não tenho o
menor receio em afirmar a área de frigorífico que é uma área
que merece uma atenção especial, combustíveis merece uma
atenção também permanente especial, mas nesse caso especí-
fico era soja, seja em grão, seja degomado, refinado.

O Sr. ROBERTO ENGLER – PSDB – Eu agradeço.
O Sr. - Aproveitando o ensejo da pergunta do deputado

Roberto Engler, doutor Mauro ZAQUE primeiro agradecer a
presença aqui e contribuir com essa CPI. Como se dava à ope-
ração bancária ai no caso? Por que eles faziam operação ban-
cária para poder tornar a coisa lícita?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Olha, na verdade o que
eles faziam era operação de exportação. Uma vez efetuada
essa exportação eles vinham e creditavam no imposto deles.
Agora, para onde eles estavam exportando ou como isso esta-
va vindo de lá eu realmente não tenho esse conhecimento pro-
fundo, com certeza essas pessoas que eu citei vão ter esse
conhecimento. Como eu disse, a nossa participação foi mais
em dar apoio, eles já vinham fazendo essa investigação e nós
temos o hábito de trabalhar da seguinte forma, nós só conhe-
cemos aquilo que nós temos necessidade de conhecer, até por-
que eu não queria ficar muito a par do que eles estavam levan-
tando porque se houvesse um comprometimento, ou seja,
qualquer informação dessa vazasse, saísse para outro lado à
gente, Mauro ZAQUE não está sabendo, o pessoal não está
sabendo, a gente diminui a chance de haver um comprometi-
mento. Assim sendo, o que nós fazíamos? O que nós fizemos?
Nós preparamos toda à parte de inteligência, todos os meios
que eles precisavam, se era feito um relatório, um pedido de
busca para levantar movimentação de caminhão, movimenta-
ção da empresa, se a empresa existe, a gente providenciava e
encaminhava tudo pra eles, eles faziam análise dessa docu-
mentação. Se tem que fazer a busca e apreensão a gente fazia
todo o levantamento prévio de inteligência no local para fazer
o planejamento de como essa busca e apreensão ia ser execu-
tada, e ai dava todos os meios de pessoal, de equipamento, de
tudo para que eles pudessem executar. Mas é óbvio o seguin-
te, eu não tenho como simular uma exportação se eu não tiver
um depósito entrando, então a mim me parece que havia tam-
bém uma simulação nesse dinheiro.

O Sr. - Lavagem de dinheiro inclusive.
O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Para dar uma caracterís-

tica de legalidade naquela operação. O importante que tinha
um esquema que era muito simples, é muito simples isso,
parece até que era primário demais, mas funcionou muito, ou
seja, pegar uma nota fiscal de uma exportação real, clona essa
nota, troca alguns dados dela e joga, passa no sistema e credi-
ta imposto. Acho que, como foi uma ação fiscal, saiu das
Secretarias de Mato Grosso e São Paulo, atuaram Mato
Grosso, São Paulo, Goiás, Brasília, mas o foco deles era um
foco mais direcionado para a área fiscal. Acho que se houvesse
até uma investigação mais profunda não me espantaria se nós
localizássemos pessoas dentro do sistema de exportação do
Banco do Brasil, na Receita Federal, e esse leque não ampliaria
muito mais.

O Sr. – Doutor Mauro só completando, senhor Presidente,
se o senhor permitir, o senhor citou a recuperação de crédito
por parte da Fazenda do Estado de São Paulo na ordem de 500
milhões de reais.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Desculpe interromper,
eu ia trazer hoje esse documento, mas é que eu não consegui
ontem o contato, mas veja que na Secretaria da Fazenda eles
estão já à disposição para encaminhar para a Comissão.

O Sr. – Essa recuperação se fez através de devoluções ou
cancelamentos de créditos lançados?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Pelo o que o doutor
Moura me passou através das autuações por São Paulo, as
empresas já fizeram um acordo, tipo um parcelamento e já
recolheram ao Estado.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu queria que ele explicasse

um pouco mais a relação para que eu pudesse entender um
pouco melhor dessas empresas todas que você citou como,
Casas Pernambucanas, Tubos e Conexões Tigre, e outras
empresas, inclusive de gêneros alimentícios que nós temos
aqui, Adria, Sucos Del Valle, Cia. Brasileira de Distribuição que
é o Pão de Açúcar, algumas diretamente ligadas ao setor ali-
mentício, outras nem tanto como é o caso de Tubos e
Conexões Tigre ou mesmo a própria Casas Pernambucanas,
como que se dava essa relação, como se dava entre os produ-
tores e esses clientes que supostamente pelo que eu entendi
também estavam envolvidos nessas operações fraudulentas,
como era esse envolvimento? Até que ponto ele ia? E se eles
foram já todos eles responsabilizados por essas fraudes?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Eu estava até procuran-
do aqui uma nota que foi clonada, mas o que aconteceu foi o

seguinte, essas pessoas que se apresentavam como consulto-
res na área fiscal, eu sou consultor e vou conseguir crédito
para essas empresas, essas pessoas na verdade constituíam
uma organização criminosa. Havia dúvida até bem pouco
tempo ainda, e essa informação eu venho conversando com o
pessoal da fiscalização tanto aqui como lá em Mato Grosso,
com relação à participação efetiva ou não dessas empresas.
Por que? Porque havia dúvida ainda se essas empresas não
poderiam ter sido iludidas, ou seja, eu como consultor procuro
a empresa para promover uma exportação para creditar o
imposto. Mas fosse uma operação normal, ao meu ver essa
informação é a minha idéia, e como eu disse com certeza esses
fiscais vão poder esclarecer exatamente a participação de cada
empresa dessa, mas ao meu ver é muito simples, ou seja,
como eu como empresa compro independente do meu ramo eu
posso comprar soja, seja farelo, grão ou em óleo, eu posso
comprar e exportar, não tem problema, mas se eu estou fazen-
do a operação legal, certinho qual é o problema? Eu vou estar
creditando e vou estar tranqüilo, eu vou estar entrando dinhei-
ro na minha conta, eu vou estar sacando da minha conta para
pagar o produto, eu vou estar pagando frente, eu vou estar
pagando desembaraço, eu vou estar recebendo do meu cliente
no exterior o valor por aquele produto. Uma operação normal.
Quer dizer, se a operação existiu normalmente então não
haveria crime nenhum, o fato que nós temos comprovado é
que essas operações não existiram, daí é a minha opinião pes-
soal sem o conhecimento profundo da operação, como eu
disse, eu passava pra eles, é quem creditou desse imposto
tinha conhecimento, mas porque eu falo isso, porque se uma
nota é clonada para eu creditar imposto, se essa nota foi clo-
nada é porque não existiu exportação. Como é que a minha
empresa que quer investir não fez a exportação e não sabia
que não fez? Eu tenho que comprar lá em Mato Grosso, eu
tenho que pagar para degomar, eu tenho que trazer, desemba-
raçar, eu tenho que exportar, eu tenho que ter um contrato
com o meu cliente que vai comprar no exterior, tudo isso. Se
não existia nada disso só papel tramitava, como é que eu não
sabia disso? Acho que fica difícil, acho que fica muito compli-
cado para uma empresa explicar. Mas de qualquer forma
quem está realmente autorizado a falar especificamente por
cada empresa seria o doutor Mauro e doutora Edna Negrini,
porque eles participaram desde o início e ainda continuam tra-
balhando nisso. Então eles vão ter detalhes precisos.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Deputada
Beth Sahão que é autora do requerimento convidando o dou-
tor Mauro para estar presente aqui, pois não.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu queria também continuan-
do o nosso diálogo aqui, em dezembro de 2002 numa ação
desenvolvida pela Receita Federal através da delegacia de
Pelotas foi descoberto um esquema de aquisição, processa-
mento, exportação fictícia da soja com a finalidade exatamen-
te de se apropriar desses créditos tributários que V.Sa. acabou
de discorrer. Essa ação destinava-se desvendar fraudes e no
ressarcimento de IPI, PIS e CONFINS, mas os seus desdobra-
mentos recaíram também sobre os órgãos estaduais por conta
dos créditos tributários do ICMS gerados por esta operação. Eu
queria saber do senhor primeiramente se o senhor teve conhe-
cimento dessa Operação no final de 2002, início de 2003 reali-
zada pela Receita Federal no Rio Grande do Sul?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Não, eu ouvi falar con-
versando com um colega promotor lá do Rio Grande do Sul,
mas só que havia uma operação, que ela havia sido feita nesse
sentido também com simulação de exportação, mas só comen-
tário, não tive conhecimento dessa operação.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Uma vez que esse esquema
fraudulento já se encontrava mapeado pela Receita Federal a
partir dessas investigações que foram realizadas naquele
período e devidamente colocado num termo de encerramento
de ação fiscal, e do relatório fiscal emitido pela Delegacia de
Receita Federal em Pelotas, com ramificações, e ai sim, nos
Estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná, em que momen-
tos os órgãos estaduais da promotoria e fazendária do Mato
Grosso foram contatados e começaram a participar das investi-
gações? O senhor tem conhecimento disso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Nós estamos em 2007,
2006, 2005, eu fui procurado, salvo engano, no início de 2004,
início de 2005, mas veja bem, quando eles me procuraram,
eles já estavam com esse trabalho aqui já caminhando, já esta-
vam levantando, já estavam promovendo ações fiscais, já esta-
vam com essa investigação em curso. Por que? Porque quando
eles me procuraram é porque eles já estavam precisando de
algum ação ou de algum suporte operacional ou de informa-
ção mais específico, e como eu disse, a gente presta o serviço
sem procurar saber do conteúdo, porque ele está investigando
isso, quem que ele está investigando, a gente faz, eu fazia,
porque eu sai do Grupo agora no meio do ano passado, mas a
gente sempre desenvolveu trabalho independente do objetivo.
O que vocês precisam? Nós precisamos levantar informação se
tal empresa existe, quem são os sócios, se aquela empresa
está funcionando regularmente, está carregando, descarregan-
do, a gente produz um conhecimento de inteligência de todo
esse pedido e encaminha, mas a gente nunca fica sabendo de
tudo, a não ser quando eles chegam e vamos desenvolver um
trabalho em conjunto, o que não foi o caso, o caso que eles já
estavam investigando e nós demos o suporte.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Na verdade a Folha de
S.Paulo...

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Só um
aparte deputada, só para adiantar os trabalhos o deputado
Geraldo Lopes vai fazer um convite ao doutor Antonio Carlos
Moura de Campos que é da Secretaria da Fazenda de São
Paulo e a doutora Edna Negrini que é da Promotoria do Mato
Grosso, é isso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Não, ela é fiscal de tri-
butos estaduais em Mato Grosso, mas ela fica à disposição do
Ministério Público. Mas o ofício pode ser encaminhado ao
Ministério Público porque ela fica à disposição lá.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Obrigado.
Pois não, deputada Beth Sahão.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Na verdade por uma reporta-
gem reproduzida da Folha de S.Paulo essas notas fiscais foram
apreendidas a partir de setembro de 2004, e segunda a sua
própria declaração naquela época o valor dessas notas já ultra-
passavam um bilhão e 500 milhões.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Das autuações em cima
delas.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Exato.
O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Então foi início de 2004

mesmo que eles procuraram, que nós começamos, estava em
dúvida se era 2005 ou 2004.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu queria saber se V.Sa. pode-
ria me esclarecer também o grau de cooperação existente
entre a Receita Federal, a Promotoria de São Paulo e do Mato
Grosso e as Secretarias da Fazenda desses respectivos
Estados? Como é que se deu essa cooperação, se é que vocês
trabalharam bastante coesos, ou se foi uma união que permi-
tiu ter resultados positivos desse trabalho de investigação?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Com certeza, com certe-
za. O que aconteceu? Como nós temos em Mato Grosso uma
Promotoria específica de Combate aos Crimes contra a Ordem
Tributária hoje nós temos dois promotores, uma promotora e
um promotor nessa Promotoria, então nós temos um trabalho
muito próximo da Secretaria da Fazenda, inclusive essa
Operação que nós realizamos no ano passado que resultou na
prisão de 16 fiscais em Mato Grosso nós fizemos com total
apoio da Corregedoria Fazendária, do pessoal de dentro da
Secretaria, então existe esse trabalho, essa união. Essa união
não é tão aproximada com a Receita Federal, mas é muito
aproximada em termos de Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo com a Secretaria da Fazendo do Estado de Mato
Grosso, com o Ministério Público em São Paulo, com o
Ministério Público em Mato Grosso. Agora, esse trabalho se
não fosse essa proximidade, essa integração jamais esse traba-

lho teria sido realizado, jamais nós teríamos tido acesso à
informação a poder cumprir busca, pegar documento, localizar
pessoas, empresas sem essa integração, isso foi e continua
sendo ainda importantíssimo porque para os outros casos que
estão andando o que é preciso lá a gente pede aqui, respon-
dem, encaminham.

Agora, só abrindo um parêntese, infelizmente ainda hoje no
Brasil eu acho que nós estamos ai de atraso de no mínimo de
40, 50 anos, aliás, mais de 50 anos, mas infelizmente ainda no
Brasil nós não aprendemos, senhor Presidente, ainda trabalhar
em força tarefa. É um instrumento espetacular de trabalho e o
brasileiro hoje ainda não sabe, salvo raríssimas exceções, e que
nós nem poderíamos classificar ainda como força tarefa, teve
aquela do INSS que deu um resultado excelente, e a gente nem
poderia classificar aquilo como uma força tarefa nos moldes téc-
nicos o que seria, mas isso infelizmente ainda nós estamos tra-
balhando nesse sentido. Porque se montasse uma força tarefa
com a Secretaria da Fazenda, Receita Federal, Ministério Público
Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal, não tem esquema de sonegação, pode ser
frigorífico, combustível, não tem esquema que sobreviva.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Uma vez que esse esquema
pressupõe uma grande cadeia de participantes, a consultoria
tributária, o cliente, seja ele grande varejista, responsável pela
aquisição dos créditos tributários através da compra e proces-
samento de soja para exportação, a fornecedores de soja, pro-
cessadoras de soja, e a exportadora do produto industrializa-
do, o senhor poderia qualificar os valores estimados que foram
sonegados em impostos federais, estaduais através desse
mega esquema? É aquele valor que V.Sa. já teria referido no
início de dois bilhões de reais, ou teriam outros valores que
você acrescentaria a isso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Teria outros valores que
eu não teria como me informar agora porque eu sei que eles
estavam atualizando esses valores. Para vir aqui eu ainda con-
versei com a doutora Edna e doutor Moura e a doutora Edna
me falou que ainda estavam atualizando esses valores, eles
com certeza vão poder trazer valores bem precisos, mas o pre-
juízo ai é imenso. É imenso. Só considerando o que eles me
passaram agora, que já recuperaram aproximadamente 500
milhões de reais! Mas os senhores vão poder esses valores
precisos porque eles estavam atualizando esses valores, recal-
culando nota, porque são infinidades. Eu me lembro lá no
nosso Grupo quando foi cumprir a busca e apreensão tinha
quase uma sala com vários documentos, são muitas notas, e
cada caso tem que ser analisado em particular para saber se
aquela nota ali foi só clonada ou ela é uma nota virtual que
não corresponde a uma operação real de fato, ou se realmente
aquela nota correspondia a uma operação.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Nós já conversamos um pouco
sobre as empresas, V.Sa. já se referiu a isso que foram mapea-
das, envolvidas neste esquema. Elas todas foram indiciadas já,
principalmente pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime
Organizado? O senhor tem informações sobre essas empresas?
O senhor diz que elas já devolveram aos cofres públicos, foram
essas empresas que devolveram os 500 milhões a Fazenda do
Estado de São Paulo que o senhor já também colocou ainda há
pouco? Foram essas empresas indiciadas?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Pela informação que eu
recebi do pessoal da Secretaria da Fazenda aqui parte dessas
empresas já teriam recolhido esses valores.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – O senhor citou ainda a pouco
também, que lá vocês tem no Mato Grosso uma Promotoria de
Combate ao Crime da Ordem Fazendária?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – É, Contra a Ordem Tributária,
isso. Uma Promotoria específica só para atuar nessa área.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – O que com certeza agiliza
muito mais o trabalho.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Com certeza agiliza,
monta equipes especializada na atuação e treinada para atuar
tão somente nessa área, por exemplo, junto a essa Promotoria
a Procuradoria Geral de Justiça vem patrocinando vários cursos
como informática forense, curso sobre estrutura de impostos,
estrutura de ICMS, sobre como esses tipos de fraudes ocorrem.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – E cria com certeza um setor
bastante especializado para tratar exatamente com um pouco
mais de profundidade essas questões.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Com certeza. Hoje qual-
quer estrutura, eu diria assim geral do Estado do Mato Grosso
em termos do Ministério Público ter essa Promotoria, essa
Promotoria funciona numa ala do prédio dentro da Secretaria
da Fazenda do Estado de Mato Grosso, ao lado dessa
Promotoria funciona a Delegacia Fazendária, uma delegacia,
salvo engano, que tem três ou quatro delegados de polícia civil
titulares que funcionam também atuando tão somente na área
fiscal, fazendária, nos crimes contra a ordem tributária, e está
sendo criado o Núcleo de Inteligência dentro da Secretaria da
Fazendo do Estado de Mato Grosso que vai atuar em conjunto
com o Ministério Público, com essa Promotoria e com essa
Delegacia e junto disso atua também sempre o GAECO –
Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado dando
suporte.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – O senhor tem conhecimento se
o Estado de São Paulo também montou alguma estrutura espe-
cífica para essa investigação tal como foi montado no Mato
Grosso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Não, não tenho conheci-
mento. Não sei se aqui tem uma Promotoria específica de cri-
mes contra a ordem tributária.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – O senhor também poderia afir-
mar aqui se o Estado de São Paulo teria sido maior prejudicado
por essa fraude contra o sistema tributário?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Ah sim, nesse caso espe-
cífico o maior prejudicado com certeza é o Estado de São
Paulo. Tanto é que nós tivemos que segurar a autuação por lá
e não fizemos porque se nós legalizássemos essa autuação por
lá o Estado não poderia mais creditar aqui, e o prejuízo seria
experimentado em sua totalidade por São Paulo.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu queria dizer ao senhor
Presidente, que eu estou indo numa linha de raciocínio, por
isso que as perguntas estão assim.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – À vontade
deputada.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – E o senhor tem conhecimento
sobre uma diligência, apreensão de documentos da empresa
Acces Exportadora ou Trading, realizada pela polícia de São
Paulo apenas em janeiro de 2005, encontrando inúmeras notas
frias referentes à exportação fictícia de soja? É de seu conheci-
mento isso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Eu sei que houve a
apreensão, essa empresa Acces faz parte dessa organização
para simulação de venda, nesse relatório tem várias menções a
essa empresa e eu sei que essas notas também foram apreen-
didas e comprovam, até onde eles me passaram comprovam a
ocorrência dessa atividade ilícita.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – O senhor já falou, mas eu vou
voltar a reiterar porque isso é um objeto também que nos inte-
ressa muito nesse processo nosso aqui da nossa CPI. Qual o
grau de envolvimento de grandes empresas varejistas? Mais
uma vez, Pão de Açúcar, Casas Pernambucanas, Sucos Del
Valle, Adria entre outras nesse mega esquema? Essas empre-
sas, mais uma vez, o senhor já disse que algumas já foram
indiciadas, mas a responsabilização dessas empresas é algo
superficial ou é algo que realmente elas deveriam estar sendo
punidas com muito mais rigor do que até o momento foram?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Eu vejo da seguinte
forma, existe ainda hoje, vem tramitando dentro da Secretaria
da Fazenda aqui em São Paulo e em Mato Grosso vários proce-
dimentos administrativos que estão apurando esses fatos,
tanto é que como eles me passaram ontem e no decorrer dessa
semana a questão do crédito desses 500 milhões que o Estado
estaria recebendo. Eu acredito o seguinte, tem que ser feito
isso de forma mais célere possível à individualização, e isso eu
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sei que já está sendo feito, qual foi à atuação de cada empresa
dessa para que nós possamos apurar com tranqüilidade não só
a questão administrativa fiscal, reaver, autuar, como também
a responsabilidade que incidiu e até criminal por parte dessas
pessoas que operavam esse esquema. Agora, isso daí quem vai
poder dizer certinho que essa empresa está envolvida, que
essa empresa está envolvida são eles, porque eles que tiveram
acesso a toda investigação, e eu não tive acesso a toda investi-
gação, a toda documentação apreendida, mas todas essas
empresas, todos esses nomes vinculados eles apareceram por-
que foram encontrados notas em nome dessas empresas, e
essas notas não tinham correspondente com a exportação real
de fato.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Na sua opinião poderiam essas
empresas também estarem envolvidas e serem beneficiadas
por uma possível anistia fiscal concedida pelo Estado de São
Paulo.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Eu acredito, eu acho que
se comprovando realmente como é a minha visão no sentido
de que se eu não exportei eu sabia que o crédito que eu estava
recebendo era um crédito ilegítimo, ilícito acho que não pode-
ria. O meu ponto de vista é que não poderia ele receber benefí-
cio do Estado. Porque, como é que pode receber!

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Receberam.
O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Pois eu, no meu ponto

de vista eu acho que a gente acaba premiando aquém não
está agindo de forma correta, acho que a gente não pode, até
porque a imagem que vai passar para as outras empresas é de
que vale a pena você trabalhar e fazer esse tipo de coisa, por-
que você faz um esquema que se não tivesse sido descoberto
poderia estar se perpetrando até esse momento, acumulando
um prejuízo muito maior ainda do dinheiro que vai faltar
aonde?Vai faltar na escola, que vai faltar no posto de saúde,
que vai faltar no hospital, na estrada, na segurança, pra depois
ainda receber benefício fiscal!

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pois é, eu acho que a hora que
nós chegarmos à conclusão dessa nossa CPI nós vamos verifi-
car que infelizmente o Estado tem perdido muito, são bilhões.
A cada sessão, a cada reunião que nós fazemos a gente vem
descobrindo e tomando conhecimento das fraudes, dos desvios
de recursos que exatamente que o senhor acabou de colocar,
que seriam fundamentais na melhoria da qualidade de vida de
todo povo paulista.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Se a senhora me permite
só fazer uma consideração, pelo que eu vejo e pelo que eu sen-
tia, eu faço parte do Grupo Nacional de Combate as Organiza-
ções Criminosas, então a gente tem contato no Brasil inteiro
com promotores, e a gente acaba conhecendo um pouco a
estrutura de cada Estado, eu acho que o mais difícil nessa área
fiscal, o mais difícil da gente conseguir encontrar no Brasil intei-
ro São Paulo tem que é gente qualificada dentro da Secretaria
da Fazenda. Aqui em São Paulo existem pessoas super qualifi-
cadas que tem vontade de fazer, que são comprometidas com o
trabalho, que querem realizar um trabalho honesto. Eu estou
falando isso porque nós sentimos na pele o que é a corrupção
dentro da Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, era
uma coisa assim endêmica, uma coisa absurda, uma coisa que
nós não tínhamos como mexer ali, tinha que ser uma investiga-
ção completamente por fora porque não dava para confiar em
ninguém. E já vem sendo feito um trabalho já de uns seis, sete
anos pra cá, o último secretário da Fazenda que já está a qua-
tro anos no cargo sentou conosco e falou que da todo apoio, o
que nós precisarmos, mas precisamos limpar a casa. E de fato
ele deu todo apoio, então nós começamos a limpar a casa lá, a
fazer todo esse trabalho, mas aonde eu quero chegar, o mais
difícil São Paulo tem, que é pessoal qualificado e comprometido
dentro da Secretaria da Fazenda. Eu penso se pudessem prover
esse pessoal de meios, de equipamentos, de material o Estado
iria arrecadar em progressão geométrica o que vem conseguin-
do fazer hoje.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Muito embora nós tivermos
aqui na semana passada o delegado da Polícia Federal, que
coordenou um dos trabalhos, eu não sei se o senhor teve a
oportunidade de acompanhar a Operação Grandes Lagos, e ele
nos afirmou aqui categoricamente que infelizmente aquela
Operação não seria possível de fraudes, de desvios, de ilicitu-
des sem a colaboração de servidores públicos da própria
Secretaria. É claro que isso não significa que dentro da
Secretaria ou de qualquer outro órgão do Estado você tem as
pessoas que trabalham, que seguram o trabalho, e a gente
sabe que com toda dedicação e com toda integridade, mas
infelizmente naquele caso específico ele afirma isso. Eu queria
saber também, já que o senhor citou sobre essa questão, se o
senhor acha que aqui no Estado se essa Operação poderia ser
feita sem a conivência de servidores estaduais da Fazenda?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Olha, eu acredito que
Receita Federal acredito que deveria ter alguém, aqui dentro
do Estado também é possível que tivesse alguém também,
sempre tem. Eu costumo usar um jargão militar que diz o
seguinte: toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco.
E se nós formos olhar em termos de organização criminosa e
isso aqui trata-se de uma organização criminosa nós vamos
achar na doutrina várias tentativas de conceituar o que é uma
organização criminosa, porque não existe um conceito pronto
e acabado de organização criminosa. Só que em todas essas
definições nós vamos sempre achar um ponto em comum, uma
constante, que é a presença do agente público. A presença do
agente público, esse é o elo fundamental. Por isso quando eu
ainda estava no Grupo lá em Mato Grosso nós mudamos o
rumo de atuação, nós resolvemos ao invés de ficar investigan-
do grandes esquemas, passava de um Estado para o outro, nós
resolvemos concentrar os nossos esforços em cima do agente
público, esse é o elo fundamental, por isso eu acho que deve
ter sim alguém, mas quando eu falei a questão dos servidores
da Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo é que eu estava
considerando a nossa realidade de lá que a nossa realidade era
de caos. No nosso Estado a regra, infelizmente, era dos servi-
dores estarem trabalhando contra o Estado, contra a socieda-
de. O que hoje a gente já sentiu uma mudança significativa,
importantíssima, mas a presença do servidor, do agente públi-
co em organização criminosa é uma constante, a organização
criminosa não vai existir sem a presença do agente público.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Por fim eu queria pedir a genti-
leza se o senhor pudesse enviar a esta CPI todos os documen-
tos referentes, que constam neste processo, não sei se o
senhor já trouxe para deixar aqui.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Já trouxe.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Então muito obrigado.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O próximo

deputado inscrito é o deputado Edmir Chedid, mas vamos pela
ordem o deputado Reinaldo Nogueira, desculpa Rogério
Nogueira.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Está querendo que o
Reinaldo venha para Estadual?

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Prefeito
de Indaiatuba.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Mas quero agradecer
a presença do doutor Mauro, ao convite por estar aqui presen-
te, por estar ajudando esta CPI. Agradecer também a presença
dos nossos companheiros aqui os deputados que hoje estão
presentes também, mas o senhor falou uma coisa muito impor-
tante, de tudo que foi citado, de parcerias de Secretarias, tanto
do Mato Grosso como do Estado de São Paulo, dos fiscais que
nós vamos estar convidando para estarem aqui presentes, que
é o caso do senhor Antonio Carlos Moura e também a doutora
Edna Negrini, mas o senhor falou da força tarefa, que se exis-
tisse essa força tarefa dentro da Polícia Federal, Ministério
Público, também estivessem envolvimento de fiscais que não
estejam envolvidos nessas falcatruas de notas, enfim, o senhor
falou dessa força tarefa, falta vontade de quem? Dentro de
todos esses órgãos falta vontade de quem? Porque nós tive-
mos aqui o delegado federal doutor Victor Hugo que é da
Polícia Federal, e ele falou que ficou sozinho, acabou ficando

sozinho no caso da Operação Grandes Lagos, acabou ficando
sozinho e automaticamente a investigação acaba, acaba
ampliando muito e sozinho ele não consegue verificar mais
nada. Então eu gostaria da sua experiência de ter participado,
de estar junto de saber de quem falta essa vontade desses
órgãos?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Veja bem, a força tarefa
ela pode funcionar em caráter permanente ou em caráter tem-
porário, por exemplo, nós podemos criar uma força tarefa tão
somente para investigar esse determinado caso, então essa
força tarefa vai funcionar em caráter temporário. Agora, nos
moldes técnicos da força tarefa é que onde ela realmente dar
resultado, o que é preciso? É preciso que cada instituição ceda
aquele funcionário que vai participar dessa força tarefa, é pre-
ciso que se consiga um lugar onde nós vamos centralizar as
informações, é preciso que haja recursos financeiros, por
exemplo, Ministério Público vai participar de uma força tarefa,
nós temos que designar doutor Mauro Zaque, já vem um pro-
blema, porque se tira o doutor Mauro Zaque da promotoria
dele lá, que é que vai substituí-lo lá enquanto ele estiver fazen-
do parte da força tarefa? Se tira um fiscal da Secretaria aqui,
para ele ficar, ainda que seja uma força tarefa em caráter tem-
porário, mas esse temporário pode durar seis meses, quatro
meses, pode durar até um ano dependendo da investigação. O
resultado compensa, e muito, principalmente quando se trata
de questão fiscal, o resultado compensa muito. Mato Grosso
que é um Estado pequeno, só essa Operação com relação aos
fiscais que eles subtraiam a terceira via de nota fiscal lá o
Estado experimentou um prejuízo de aproximadamente de 400
milhões de reais em um ano e pouco, quase dois anos. Imagina
para um Estado como Mato Grosso. Então a força tarefa com-
pensa. Agora, os problemas começam em colocar o funcionário
à disposição, muito bem, resolvemos isso. Cada órgão vai colo-
car aquele funcionário à disposição para criar e trabalhar nessa
força tarefa. Quem vai prover de meios? Qual a instituição?
Uma instituição vai arrumar computador, a outra vai arrumar
móveis, veículos? Daí começa. Bom, olha só, nós temos que
viajar, nós temos que ir a São Paulo, ir a Brasília para levantar
isso aqui, qual a instituição que vai pagar? Então é isso que
trava, mas trava por que? Porque como nós ainda não temos o
hábito de trabalhar em força tarefa nós ainda não visualizamos
o tanto que isso traz de benefício, o custo benefício ai é muito
grande, a vantagem é muito grande, sem contar que uma vez
montada uma força tarefa ainda que ela seja desfeita amanhã
ou depois a integração entre aqueles órgãos vai permanecer.
Qualquer coisa que eu que estou lá na Prefeitura, trabalhei
com um deputado numa força tarefa no teu órgão lá, vou ligar
lá e falar: Rogério, é o seguinte, estou precisando disso. Espera
ai Zaque que eu já estou te arrumando e tal. Além desse
aspecto, mas o que eu acho que barra, o que segura ainda é
essa visão limitada que as instituições têm. Ora, eu não vou
tirar um servidor daqui, nós estamos cheio de trabalho eu vou
tirar um servidor pra colocar ali!Porque a gente visualiza num
primeiro momento aquele prejuízo pequeno e deixa de ver
todo lucro que pode experimentar com aquilo. O trabalho em
força tarefa é uma coisa que nós necessariamente vamos ter
que aprender a fazer se nós quisermos trabalhar, eu ter investi-
gação de qualidade.

O Sr. ROGÉRIO NOGUEIRA – PDT – Pelo que eu entendi
senhor Presidente, não só dentro da Polícia Federal, mas den-
tro de todos os órgãos para forma essa força tarefa falta
dinheiro e falta organização para que cada um possa estar
fazendo a sua parte. Teria que eleger ai uma pessoa para
representar essa força tarefa e conseguir fazer reuniões para
conseguir saber quem vai pagar o carro, quem vai pagar o
combustível, quem vai pagar as passagens aéreas, quer dizer,
dividir dentro desses órgãos para que a gente possa fazer, real-
mente pegar esses fraudadores. Porque nós tivemos o exemplo
também do aeroporto que tem um fiscal que pelas cores que
passam lá, enfim, os containeres, ele que escolhe o que para, o
que não para, quer dizer, um fiscal, ai vem à corrupção. Acho
que dentro dessa CPI nós estamos vendo que falta ai investi-
mento nas equipes para que possam estar fazendo essa inves-
tigação.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Deputado, se me permi-
te eu acho que às vezes é só começar que a coisa vai. Lá em
Mato Grosso mesmo, nesse caso específico de soja, vários
outros casos que a gente atua na área fiscal, se o fiscal precisa
viajar o Ministério Público paga a passagem, paga a diária
pelo Ministério Público, os policiais ficam à disposição do
nosso Grupo. Se eles vão viajar a gente paga passagem, paga
diária pra eles. Cada um vai abrindo mão aos poucos, mas isso
é possível, tem que começar, o problema que a gente não
começa porque barra no início. Vai criar uma força tarefa faz-
se um projeto. Essa força tarefa visa o que? Faz todo um proje-
tinho, quantas pessoas são necessárias, quem vai fazer parte
disso para convidar aquela pessoa, para aquela pessoa poder
sair e vir e participar. Às vezes ao invés de deixar à disposição
em tempo integral, deixa meio período, ou trabalha um pouco
a mais e acerta uma hora extra, um pagamento a mais para
essa pessoa trabalhar um período a mais, mas é possível.
Infelizmente não existe a cultura de trabalhar em força tarefa.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Próximo
deputado inscrito o relator desta Comissão o deputado Edmir
Chedid.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Bom dia senhor Presidente,
nobres deputados, pessoas que estão aqui acompanhando o
depoimento, cumprimentar o doutor Mauro pela presença
aqui.

A primeira pergunta doutor Mauro, quem bancou a sua
passagem para estar aqui hoje?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – O Ministério Público do
Estado do Mato Grosso.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Quer dizer que o Ministério
do Mato Grosso atua melhor talvez do que o nosso, aqui não
vai crítica incisiva ao nosso Ministério Público, até porque o
Ministério Público aqui também tem feito um bom trabalho,
mas muitas vezes, é o que o senhor colocou agora a pouco,
para se deslocar de um local para outro há uma burocracia tão
grande que às vezes a burocracia fica mais cara até do que o
custo de uma passagem para aqui estar. Atrasou o vôo?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Não.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Então hoje não teve proble-

ma, graças a Deus. Doutor Mauro nós temos aqui conhecimen-
to, a deputada Beth Sahão também, e os outros deputados, foi
ela que pediu a sua presença aqui, nós agradecemos muito,
porque nós temos uma noção do que vem acontecendo no
nosso país. O que nós não podemos entender como é que a
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, e aqui a gente
não vai nominar, essa CPI não é para colocar ninguém na
cadeia, o intuito não é esse, o intuito é a gente levantar o que
vem acontecendo, essas empresas que fraudam, passar quem
de direito, e tentar propor soluções legislativas para que isso
acabe, para que os Estados não sejam punidos. Mas quando a
gente vê empresas como Bombril, Arroz Tio João, Pão de
Açúcar, Conexões Tigre, e uma relação aqui imensa que a
deputada já colocou, e tantas outras que a gente ainda não
sabe, talvez o senhor não saiba, deve haver na Receita Esta-
dual de São Paulo, lá do Mato Grosso e das outras, alguém
que da um visto, alguém que fala: concordo com que essa
empresa tenha o seu crédito aqui restituído pela Receita do
Estado, quer seja lá no Mato Grosso, quer seja aqui em São
Paulo. E quando a gente vê algo estranho passando, ou quem
fez essa autorização está muito pensando no jogo do Brasil
muitas vezes, no avião que vai tomar, no trânsito que está ali,
na chuva que está caindo, e às vezes passa desapercebido que
uma empresa como a Bombril faz exportação de soja e de fare-
lo, uma empresa como Conexões Tigre também atua dessa
forma, Indústrias Farmacêutica fazendo exportação de soja e
de farelo, quer dizer, nos deixa aqui estarrecidos, a gente fica
muito preocupado porque está passando ali, a gente vê que a
atividade fim da empresa não é aquela. O que está acontecen-
do? Nada que impeça, a legislação não impede, pode até
acontecer, foi o único negócio, um negócio importante, mas

quando a gente vê também comprovadamente, a deputada
Beth Sahão deve ter os documentos que eu também tenho, e o
que o senhor faz a delicadeza de nos trazer, deixar na CPI aqui
também o que o senhor possui, a soja, o farelo sendo exporta-
do pelo dobro do preço, eu acho que é estranho a Receita
Federal, a Receita Estadual dar um visto e passar tudo isso
muito rapidamente. A conivência, o que eu estou querendo
dizer, e gostaria de ouvir o senhor, se o senhor constatou em
tudo que o senhor apurou, que o senhor viu, conivência de
alguma Secretaria, ou de algum membro de alguma Secretaria
de qualquer Estado, quer seja de São Paulo ou o seu Estado, se
o senhor conseguiu apurar isso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – No nosso caso nós não
trabalhamos nessa linha, em cima dessas pessoas. Foi fulano,
ou esse fulano estava assinando, não. Por que? Porque o que
acontece é o seguinte, muitas vezes a pessoa ela não da visto
para passar, mas ela finge que não vê aquilo acontecer.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – » o jogo do Brasil.
O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Exatamente, acontece,

ou seja, é uma operação lícita em tese, essa empresa indepen-
dente da atividade dela ela pode exportar? Pode, então a pes-
soa não vê aquilo passar. Ora, nós sabemos que esse produto
tem que sair do produtor, vai para uma empresa, essa empresa
vai esmagar, vai carregar em tese, isso teria que estar trami-
tando pelas estradas, e para tramitar pelas estradas tem que
passar em posto fiscal, a nota tem que ser carimbada, o que
ocorre é que existe um giro muito grande de pessoas, justa-
mente para dificultar a corrupção nos postos fiscais, tanto de
entrada quanto de saída do Estado. Então existe um giro de
funcionários muito grande, o funcionário vai e passa ali uma
semana, depois ele vai para outro posto e ai 15 dias no posto,
15 dias na capital, justamente para tentar justificar. Então eu
acredito sim que tenha envolvimento de pessoas de dentro da
administração que facilitaram, ou então, não levantaram a
lebre. Porque o que é muito simples, eu posso pegar como
agente público dentro de uma Secretaria da Fazenda e agilizar
as notas porque eu sei que vão passar tal dia, eu pego aquilo
passo tranqüilo, e faço com isso o que? Eu não fiz nada errado,
mas evitei que alguém percebesse que ali estava havendo uma
fraude, isso eu acredito sim, e como eu já havia colocado não
há organização criminosa sem a presença do agente público.
Eu acho que a corrupção é a mãe de todos os crimes, é o pro-
blema primeiro que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil é a
corrupção. E se nós não tivermos em caráter nacional legisla-
ção penal um incremento, um aumento de pena, ampliação de
crimes ou de tipos penais para esses agentes públicos o Brasil
já está perdendo o seu caminho, o seu momento na história e
vai perder muito mais. Não é à toa, e isso é um ponto de vista
pessoal, que nós assistimos outros paises crescendo a nove,
sete, oito por cento ao ano e a gente está patinando, patinan-
do, patinando e não sai do zero a zero, se é que a gente não
está no prejuízo. Porque eu acho que a gente está no prejuízo,
do jeito que o mundo caminha hoje o zero a zero para uma
noção do porte, do quilate do Brasil é um prejuízo imenso. E
isso graças à corrupção. E hoje é uma das coisas mais difíceis
que existe é nós conseguirmos atuar nessa área. Prova o crime,
a farsa, vai processar criminalmente, por ser agente público
tem uma série de regalias, tem defesa preliminar, ganha
tempo. Para ir buscar esse patrimônio não é fácil, isso, lógico,
sem nós falarmos nos chamados foros privilegiados que já
entra em outra questão. Mas, uma coisa é certa, se nós não
enfrentarmos a corrupção de frente com medidas objetivas
imediatamente nós estaremos condenados a um atraso ainda
maior, nós vamos ver países muito menores que o nosso sal-
tando a frente do Brasil.

O Sr. - Doutor um aparte? Eu queria perguntar ao doutor
Mauro quando é que uma empresa do porte que está se colo-
cando aqui que todo mundo tem como honesta, digna, ela
parte para o mundo do crime? Como é que surge? É de uma
hora para outra dentro da empresa que os senhores fizeram
essa investigação?:

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Eu não participei como
eu já disse da investigação em si, no caso a caso, mas essas
ditas consultorias que apresentam esses milagres. Uma coisa é
certa, no meu ponto de vista uma coisa é certa, se eu tenho a
minha empresa, eu tenho a minha contabilidade eu sei o quan-
to eu estou gastando, eu sei o quanto eu estou ganhando, eu
sei cada negócio que eu estou fazendo. Porque até onde o pes-
soal das Secretarias de Fazenda me passou algumas empresas
dessas estavam argumentando que elas não sabiam que essa
exportação era fictícia, e que através do agenciador, através
do consultor que estaria sendo feito esse esquema. É um argu-
mento, eu não conheço o processo a fundo de cada empresa,
isso está dentro da Secretaria da Fazenda aqui de São Paulo,
mas no meu ponto de vista pessoal eu tenho que saber, se eu
sentar aqui nesta CPI na frente do senhor e o senhor falar pra
mim: doutor Mauro, o senhor tem essa conta no Banco do
Brasil. Como é que esse dinheiro foi parar na sua conta? Eu
tenho que saber, é a minha conta. A minha vida particular é a
minha empresa, eu tenho que saber o que entrou na minha
conta e o que saiu.

O Sr. – Quer dizer, o consultor realmente apresenta o lado
do crime. Vamos fazer essa nota aqui falsa, tudo falsificado, e
vocês vão ganhar muito dinheiro. Seria isso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – O consultor fazia exata-
mente isso. Agora, o que as empresas argumentam que elas
não tinham conhecimento de que isso era fraudulento. O que
eu digo é o seguinte, no meu ponto de vista porque eu não
conheço a fundo o caso, porque isso foram os fiscais que fize-
ram, mas no meu ponto de vista é, como é que uma empresa
que tem a sua contabilidade devidamente e pormenorizada-
mente acompanhada não está sabendo que essa nota, essa
exportação nunca aconteceu? Esse é o meu questionamento,
mas eu não conheço o processo a fundo para dizer enfatica-
mente que essas empresas participam ou não participam desse
esquema criminoso. Isso quem vai poder falar com toda tran-
qüilidade são os fiscais.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Só uma pergunta, a última
como relator, acho que todos os deputados estão fazendo são
importantes. O senhor constatou também, porque uma coisa é,
nós temos alguns números aqui, para se exportar seis milhões
e meio em soja essa empresa pagaria 320 mil para as empre-
sas de assessoria, a GPA, por exemplo. O senhor conhece a
GPA? Já ouviu falar da GPA?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Não me recordo agora
dentre as outras aqui.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Trezentos e vinte mil, só que
ele acaba tendo um crédito de um milhão e 700 para abater no
ICMS. Mas algo que me preocupa também, só para saber se o
senhor tem conhecimento disso, o senhor faz a exportação, ela
é fictícia, só que ela passou pelo porto de Santos, pelo porto
de Paranaguá, teve alguém que carimbou lá só o papel. Esse
dinheiro o senhor tem conhecimento se ele veio para o Brasil?
Porque é outra coisa que me preocupa, esquentada boa no
dinheiro.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Salvo engano, foi à
deputada que perguntou, porque é o que eu estou falando.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – O roubo de carga, por exem-
plo, dessas empresas alimentícias?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Não tenho conhecimen-
to se esse dinheiro entrou, porque não tem como, eu posso
tramitar toda papelada ficticiamente, só tramitei o papel e não
existiu o caminhão viajando, não existiu o embarque em navio,
nada. Ora, tudo bem, até ai tudo bem, até eu fechar no porto
tudo bem, mas e a compra? Se eu encaminhei, se eu fechei
100 mil toneladas de farelo de soja, ou se eu fechei 200 mil
litros refinados, degomados de soja esse dinheiro tem que
entrar na minha conta, eu vendi. Tem que haver uma contra-
prestação, eu não sei, os fiscais com certeza vão saber se esse
dinheiro entrou, como esse dinheiro entrava, como era feita
essa operação. Inclusive, até desculpando, me ocorreu outra
coisa que eu fiquei muito preocupado na época, que esse tipo
de esquema, não estou falando que é o caso, mas foi uma
coisa que me ocorreu à época, esse tipo de esquema favorece
uma operação para lavagem de dinheiro espetacular.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Exatamente.
O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Na época eu comentava

isso com os colegas, se eu clono essa nota e eu vendo 10
milhões de dólares em exportação de qualquer produto que
seja, e essa exportação não existiu, eu coloco 10 milhões limpi-
nho aqui na minha conta para eu fazer o que eu quiser, dinhei-
ro que pode vir de corrupção, de tráfico, de entorpecente.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – De roubo de carga.
O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Roubo de carga.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Até ótica exporta soja. Nós

vamos na próxima reunião senhor Presidente, sugerir aqui uma
quebra de sigilo bancário e fiscal de várias empresas, como
relator eu queria trocar uma idéia numa reunião fechada, por-
que nós estamos diante de um fato, nós estamos aqui para
apurar a Guerra Fiscal, mas a gente chega a um fato onde
deve ter político envolvido, juiz, promotor, desculpe, mas todas
as áreas, todos os seguimentos da sociedade existem pessoas
boas e ruins, honestas e corruptas, o que a gente vê é o quan-
to, qual a proporção. Então a gente precisa fazer, trocar idéia a
Comissão porque a gente está diante de um fato muito grave,
é gravíssimo, é algo que está muito claro, está à vista de quem
está lá mexendo nos papéis, quem tem conhecimento disso.
Nós temos conhecimento que esse caso todo está na polícia do
Estado, acho que nós temos que chamar o delegado, ver o que
ele propôs ao Ministério Público, a justiça, juizes, porque eu
acho que não é só o ICMS nesse caso, a elisão fiscal e tal. A
mesma coisa ocorre no caso dos Grandes Lagos, nos frigorífi-
cos que é da região da deputada, região de Rio Preto, muitas
vezes o imposto a ser arrecadado, os créditos não é nada perto
do que vem atrás.

Então a gente precisa dar uma reavaliada. Essa é uma CPI
que eu acho que ela tem que ter continuidade na próxima
legislatura, ela tem que ir a fundo, merece um grupo de traba-
lho técnico da Casa ser contratado pelo futuro Presidente para
que possa auxiliar os senhores deputados, para que possam
contar com a vontade de pessoas como o doutor Mauro que
venham aqui nos dar subsídios para que o trabalho possa ser
concluído, pode ser até semanal ele ser concluído, pode entrar
nesse ramos de atividade, outro ramo de atividade e assim por
diante, porque é algo que não tem fim, mas a gente precisa
buscar alternativas para que os Estados não percam. Os contri-
buintes pagam e outros grandes, porque são os grandes que
fazem isso. O senhor tem conhecimento de alguma empresa
pequenininha que fez isso?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Não. Não.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Então a gente precisa cuidar

disso. Eu não tenho nem pergunta, eu já tomei conhecimento
do que o senhor respondeu, os documentos que ai estão, só
solicitar ao senhor se for necessário o senhor voltar aqui, de
repente agora a Assembléia Legislativa paga a sua vinda para
cá na próxima vez.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Na verdade eu acho que
tudo é relação custo benefício, e é interessante também para o
Estado de Mato Grosso, para o Ministério Público que eu esti-
vesse aqui presente e pudesse colaborar e que nós possamos
avançar nisso, todo mundo ganha, porque na verdade o nosso
cliente é a sociedade. Da forma que nós pudermos estar
melhor servindo essa sociedade isso pode contar conosco e
não tem problema.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Só um
aparte aqui, ontem deputado Edmir Chedid eu conversava com
o deputado Vaz de Lima, inclusive na presença do deputado
Geraldo Lopes, deputado Jorge Caruso e oficialmente, pelo
menos até esse momento, ele é o único candidato a
Presidência desta Casa, foi o nome dele definido ontem pelo
partido que é o PSDB.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Ele é o único hoje excelência.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – É, até esse

exato momento, então eu dizia ele o seguinte, se ele vier a ser
o Presidente nós já fizemos a primeira tentativa de que esta
CPI realmente continue na próxima legislatura. Só para a
orientação do doutor e informação a única Assembléia do país
que ainda não foi empossada após as eleições é a Assembléia
do Estado de São Paulo, só será dia 15 de março, e a atual
legislatura acaba dia 14 de março, e o nosso Regimento
Interno impede que as Comissões Parlamentares passem para
a próxima legislatura, elas têm que serem finalizadas. Então
nós estamos já fazendo gestões, surgindo outro candidato ou
não, enfim, seja quem for o Presidente da Casa para que tenha
sensibilidade, e aqui temos representantes, aliás quero agrade-
cer a Comissão está toda ela presente aqui hoje, nós temos
aqui representantes do PT, PSDB, PFL, PTB, PDT, PMDB e PPS,
então todos estão aqui hoje para que nós possamos dar conti-
nuidade aos trabalhos. Porque a cada dia que passa, como já
disse a deputada Beth Sahão nós estamos mais estarrecidos,
porque são dois milhões aqui, cinco bilhões lá, na área do
fumo são cinco bilhões, frigoríficos, agora esse setor que o
senhor realmente apurou, refrigerante, cerveja, fumo, comércio
varejista, combustível, enfim, a cada dia que passa surgem
números realmente estarrecedores. Escapou aqui enquanto o
senhor falava, só nessa Operação do senhor qual foi à estima-
tiva da perda do Estado de São Paulo.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Salvo engano, a época o
levantamento que eles tinham feito era algo em torno de dois
bilhões.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Ninguém
fala aqui em 10, 20 mil reais, só milhões, bilhões, frigoríficos,
enfim, a situação realmente está muito complicado.

Pois não deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – É que essas consultorias aqui

me chamaram um pouco atenção, porque a impressão que eu
tenho é que elas estão se qualificando em instruir os seus
clientes para como eles devem proceder para obter vantagens,
para obter créditos para fazer mesmo uma lavagem de dinhei-
ro. Eu queria saber se elas foram objeto dessa investigação
também? Porque aqui tem consultorias bastante grandes,
como todo mundo que está aqui, pequeno não tem ninguém,
são grandes empresas, são grandes clientes. E porque se não
foram precisam ser, precisam começar ser objeto de uma
devassa, porque pelo que eu entendo aqui tem profissionais
especializados, a impressão que a gente tem e depreender
disso que o senhor coloca em orientar com muita precisão de
que maneira os seus clientes devem proceder para fraudar a
Fazenda do Estado.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – E eu tive, nós tivemos
conhecimento, lógico que devem haver outras também, porque
o volume de documentos é muito grande, mas como a Santa
Cruz lá em Mato Grosso, a própria Acces que a senhor mencio-
nou, isso tem que ser acompanhado.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Não foram objetos desta apu-
ração, desta investigação?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Parte delas sim, como a
Santa Cruz, como a Acces, como algumas outras que tem aqui
sim, parte delas. Na verdade eu não sei quais a senhora men-
ciona ai para saber se todas foram, algumas foram.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Globalbank, Consulting,
Máster Consultoria, Deloitte Touche Consultoria, CMA
Consultoria?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Tem algumas aqui eu
não sei ao certo se esses nomes também estão, mas com certe-
za a gente tem que acostumar a raciocinar sempre macro.
Quando a gente vai desenvolver uma operação a gente tem
que ter o nosso objetivo lá na frente, qual que é o objetivo? O
objetivo é descobrir o crime fiscal, o objetivo é descobrir como,
até onde, qual a empresa que estava fomentando esse tipo de
atividade? Nós vamos até essa empresa ou vamos mais além?
Então isso tem que ser definido no início da operação, como a
operação era deles mesmo, o ideal é ir na ponta. Por que na
ponta? Porque a consultoria é uma ponta, se a consultoria está
envolvida nessa atividade criminosa, a hora que esse esquema
aqui caiu à empresa está respondendo a consultoria vai buscar
outro para poder oferecer como um produto ao seu cliente.
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O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Só fazer
um registro aqui, agradecer, hoje nós estamos ouvindo o dou-
tor Mauro Zaque Jesus, ele que é promotor criminal de Cuiabá
e estamos recebendo também a visita do nobre deputado do
Estado do Amazonas Luiz Ricardo Saldanha Nicolau que nos
visita o nosso parlamento, motivo de orgulho de recebê-lo
aqui, fique à vontade nessa Casa de Leis. A nossa saudação ao
deputado Luiz Ricardo Saldanha Nicolau.

Palmas
Pois não deputado Geraldo Lopes.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Gostaria de perguntar

ao doutor Mauro, as suas colocações, o vasto conhecimento
que tem o senhor nessa área toda nas diversas atuações que
teve, voltando o caso da força tarefa que o deputado Rogério
Nogueira tinha colocado, eu pergunto ao senhor se seria viável
ou não criar mecanismos para criar uma força tarefa nacional
aonde tivesse de cada Estado um fiscal da Fazenda, um fiscal
Federal, para atuar, independente da atuação que já tem em
cada Estado nesse trabalho todo, independente da atuação
que tem o Ministério Público dos Estados, o senhor acha que
seria viável a criação? O senhor acha que ajudaria?

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Eu acho que sim, não
obstante hoje já existe contatos entre Secretarias e tal, mas
uma vez definido um fato a ser apurado, investigado e criar
isso um fiscal de Mato Grosso isso é possível, eu acho que é
possível e é viável, porque eles vão poder estar sentando, dis-
cutindo, no meu Estado acontece assim, no meu acontece
dessa outra forma. Como é que vocês resolveram esse proble-
ma lá? Lá nos tivemos essa solução, resolveu dessa forma,
podemos trazer isso pra cá. Isso é muito importante, isso é
interessante.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Eu não
tenho mais nenhum deputado inscrito, gostaria de saber se há
mais algum deputado, senhora deputada tem mais algum
questionamento ao doutor Mauro ZAQUE de Jesus? O silêncio
diz que não.

Doutor Mauro, eu quero receber então os documentos que
o senhor está enviando a essa Comissão Parlamentar de
Inquérito e ao mesmo tempo agradecê-lo a sua vinda do Mato
Grosso para prestar importantes esclarecimentos, nós já vamos
votar alguns requerimentos aqui de convite de pessoas, inclusi-
ve sugeridas pelo senhor, temos outros convites que serão
votados, outras convocações dessa CPI. E como já dissemos a
intenção nossa realmente que não da tempo de concluir o tra-
balho até o dia 14 de março, é claro que ela se prolongue ao
longo da outra legislatura, não sei quanto tempo, mas com
certeza esse ano ainda nós vamos continuar fazendo esse tra-
balho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado
pelo senhor ter vindo até aqui, os seus depoimentos foram
realmente importantes e vão cada vez mais nos dar subsídios a
CPI da Guerra Fiscal do Estado de São Paulo.

O Sr. MAURO ZAQUE DE JESUS – Obrigado, eu agradeço,
parabenizo a Assembléia por essa iniciativa, parabenizo os
membros da CPI por essa iniciativa, e coloco-me à disposição
para o que mais eu puder colaborar, o que a gente puder ser-
vir, indicar outras pessoas nós estamos a inteira disposição da
Comissão.

* * *
Após a oitiva, foram aprovados os seguintes requerimen-

tos do Deputado Geraldo Lopes:
1. Requerimento convidando o Dr. Carlos Ergas, para pres-

tar esclarecimentos referentes: Protocolo 001/03 - SAFE - ATPC
DGP; Inquérito Policial 2-0059- 03; Procedimento da Promotoria
do GAESF nº 008/03; Processo Federal 2003.61.81.001239-1,
todos referentes à Elektro Eletricidade e Serviços S/A, foi apro-
vado. (doc 17)

2. Requerimento convidando o Sr. Irapuã Oliveira Costa,
para prestar esclarecimentos referentes à Elektro Eletricidade e
Serviços S/, foi aprovado. (doc 18)

3. Requerimento requerendo, junto ao SINDSOLV, relação
das empresas associadas a este sindicato, a partir do ano de
2004 até 02/2007 e seus respectivos presidentes, foi aprovado.
(doc 19)

4. Requerimento convidando a Sra. Edna Negrini, funcio-
nária da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso,
para prestar esclarecimentos junto a esta Comissão, foi apro-
vado. (doc 20)

5. Requerimento solicitando convidar o Sr. Antonio Carlos
Moura de Campos, funcionário da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, para prestar esclarecimentos junto a esta
Comissão, foi aprovado. (doc 21)

* * *
5.6 Dia 27/02/2007
Apreciação do requerimento de prorrogação dos trabalhos

da CPI e outros
A Quarta Reunião Extraordinária da Comissão

Parlamentar de Inquérito contou com a presença dos
Deputados Edmir Chedid, Rogério Nogueira, (membros efeti-
vos), Geraldo Lopes e Roberto Engler (membros substitutos).
Ausentes os Senhores Deputados Baleia Rossi, Beth Sahão,
Conte Lopes e Vaz de Lima.

Foi aprovado requerimento do Deputado Roberto Morais,
sob a Presidência do Deputado Geraldo Lopes, solicitando a
prorrogação dos trabalhos da CPI da Guerra Fiscal pelo prazo
de catorze dias a partir de primeiro de março, foi aprovado.
(doc 22)

Retornando a Presidência ao Deputado Roberto Morais,
foram aprovados os requerimentos seguintes:

1. Requerimento do Deputado Geraldo Lopes, solicitando
oficiar ao departamento especializado da Polícia Federal de
São Paulo, pedindo informações detalhadas sobre o andamen-
to do inquérito policial nº 2-0059-03, foi aprovado. (doc 23)

2. Requerimento do Deputado Edmir Chedid, solicitando
oficiar à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, requeren-
do a prestação da seguinte informação: Quais são as 250
maiores empresas devedoras do Estado e os valores do débito
individualizado. Pede que, para cada empresa citada, sejam
fornecidos a razão social, o endereço e o CNPJ respectivos, foi
aprovado. (doc 24)

3. Requerimento do Deputado Edmir Chedid, solicitando
oficiar à Secretaria de Estado da Fazenda, requerendo a presta-
ção das seguintes informações: 1 - Quais são as próximas 150
(101º ao 250º) maiores empresas devedoras do Estado e os
valores do débito individualizado; 2 - Quais as 100 maiores
empresas que utilizaram anistia dada pelo Governador do
Estado na última alteração da legislação e o valor que o
Governo do Estado recolheu de cada empresa individualmente;
Pede que, para cada empresa citada, sejam fornecidos a razão
social, o endereço e o CNPJ respectivos, foi aprovado. (doc 25)

4. Requerimento do Deputado Edmir Chedid, requerendo
sejam convidados a participar da Audiência Pública “Guerra
Fiscal e Reforma Tributária”, que discutirá a proposta de refor-
ma tributária em debate no Congresso Nacional e as novas dis-
cussões travadas entre a União e os governos estaduais, requi-
sitada pela nobre Deputada Beth Sahão e aprovada por esta
Comissão, os nomes relacionados, foi aprovado. (doc 26)

5. Requerimento do Deputado Edmir Chedid, requerendo
sejam convocados, para prestar informações relativas à guerra
fiscal, os relacionados: Senhor José Clovis Cabrera - Diretor
Executivo da Administração Tributária; Senhor Ricardo de
Mello Vargas - Delegado de polícia. Após a manifestação do
Senhor Deputado Edmir Chedid, foi aprovado. (doc 27)

6. Requerimento do Deputado Edmir Chedid, solicitando o
encaminhamento da documentação anexa - cópia do inquérito
policial registrado sob nº 3/05 da Delegacia SAFE - Setor de
Apoio a Fazenda Estadual/DGPAD - para, diante do seu con-
teúdo, obter a manifestação técnico-jurídica da Procuradoria
desta Casa acerca de sua pertinência temática com os traba-
lhos realizados por esta Comissão, a necessidade e viabilidade
de apresentação de quebra de sigilo bancário e fiscal das
empresas investigadas no inquérito, foi aprovado. (doc 28)

* * *

5.7 Dia 28/02/2007
Oitivas: Dr. Carlos Ergas, Sr. Irapuã Oliveira Costa, Sr.

Orlando Gonzalez, Sr. João Gomes de Aguiar e Sr. Sergio Omar
Vulijscher

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Havendo
número regimental declaro aberta a quinta reunião extraordi-
nária da Comissão Parlamentar de Inquérito.

Eu agradeço aqui a deputada Beth Sahão, deputado
Rogério Nogueira, deputado Roberto Engler, deputado Geraldo
Lopes, deputado Edmir Chedid que compõem a Comissão e
que estão presentes nessa Comissão Parlamentar de inquérito
na abertura desta quinta reunião extraordinária desta
Comissão.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O primeiro
convidado para hoje é o senhor Carlos Ergas, gostaria que ele
viesse até a frente, até a Mesa. Nós agradecemos a presença
do senhor Carlos Ergas e eu dou um tempo de 10 minutos para
que o senhor faça a sua apresentação, diga a sua função e a
que o senhor vem participar dessa Comissão Parlamentar de
Inquérito.

O Sr. CARLOS ERGAS – Bom dia senhor Presidente, senho-
res deputados, senhores presentes. Eu fui convidado a vir a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito, achei ela muito bem
instalada, porém, ela está no fim de Legislatura, o que trás
grandes constrangimentos porque não se pode se tratar de
uma Guerra Fiscal em 15 dias, muito menos saber os procedi-
mentos que são adotados pelas empresas , no caso pelas
empresas de São Paulo contra outros Estados, em face de não
ter conhecimento da sua contabilidade enquanto ela não for
apresentada a esta Comissão. Eu me ponho totalmente à dis-
posição do senhor Presidente, senhores deputados para ficar à
disposição desta CPI, bem como em nome do doutor Irapuã do
qual tenho procuração para que nós possamos vir após essa
documentação estar de posse da CPI, e que nós possamos real-
mente ser úteis a nossa função, já que somos advogados tribu-
taristas, conhecemos profundamente a área e a ligação e o
nosso convite provavelmente se prenda a nossa atuação quan-
do das privatizações das elétricas, do qual nós tivemos o nosso
escritório uma litigância muito forte.

Então eu me ponho à disposição da CPI, bem como doutor
Irapuã, para após a apresentação dessa documentação poder
realmente auxiliá-los e demonstrar claramente as diferenças de
recolhimento de ICMS que existe no Estado de São Paulo.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Mas eu
gostaria de conhecê-lo um pouquinho mais senhor Carlos
Ergas, o senhor é advogado tributarista, o senhor é advogado
de alguma empresa, enfim, qual é na verdade a função do
senhor com relação às elétricas?

O Sr. CARLOS ERGAS – Eu fui juiz do Tribunal de Impostos
e Taxas do Estado de São Paulo e durante a minha gestão e a
minha permanência lá eu recebi algumas pessoas ligadas às
companhias elétricas que me levaram uma denúncia muito
séria à época e que foi encaminhada a Secretaria da Fazenda
de São Paulo, e também foi encaminhada a Justiça Federal.
Então este processo não teve procedimento, ele teve uma vida
muito rápida, em face de uma decisão de um juiz que está
preso hoje, e realmente isso é um assunto que eu gostaria de
colocar, não seria aqui, mas é um assunto que eu acho que é
isso que se prende a esse convite que os senhores me fizeram.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Que época
foi isso doutor?

O Sr. CARLOS ERGAS – Faz exatamente uns três anos,
mais ou menos em 2005, 2004, por ai.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – E quem é
o juiz preso?

O Sr. CARLOS ERGAS – Doutor Rocha Matos.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – E não

houve tomada de decisão por parte da Secretaria da Fazenda,
é isso?

O Sr. CARLOS ERGAS – Houve um incidente jurídico que
realmente foi até constrangedor, como a Secretaria da Fazenda
à época não pode fazer o procedimento, não tinha interesse,
havia uma modificação de diretoria, face em procedimentos
também que estavam sendo apurados pela própria Secretaria
então foi encaminhado, como era uma denúncia, foi encami-
nhado pela Associação à época de ex-funcionários das elétri-
cas a Justiça Federal, eu até que os apresentei.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O senhor
disse que se coloca à disposição da CPI, eu queria comunicá-
los, os nossos deputados já sabem, ontem todos aprovaram
aqui a continuidade dos trabalhos até 14 de março. Por que
até 14 de março para os senhores que estão presentes aqui
nesta sessão? Porque o nosso Regimento impossibilita, impede
que se passe de uma legislatura para outra, então todas as
CPIs que aqui estão, as 70 CPIs , elas praticamente deixam de
existir, mas nós estamos realmente trabalhando e ela vai conti-
nuar na próxima Legislatura. Deixar isso muito claro, porque a
CPI foi constituída no final do ano passado, ai tivemos o reces-
so parlamentar, então essa garantia que continuem realmente
os trabalhos porque a perda para o Estado de São Paulo é
muito grande, e a cada momento que passa os depoimentos
aqui prestados são depoimentos que nos assustam diante da
Guerra Fiscal, e a situação que se coloca hoje o Estado de São
Paulo. Então o senhor realmente será novamente convidado,
estará aqui para participar sim da CPI.

Pois não deputado Geraldo Lopes.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu gostaria de entender

melhor, pelas colocações do senhor Carlos Ergas eu pude
entender que primeiro ele quer que seja ouvido todas as com-
panhias, que apresentem a documentação para assim então ele
comparecer aqui? É isso que eu entendi senhor Carlos Ergas?

O Sr. CARLOS ERGAS – », pelo seguinte, eu vi um dos
itens da CPI que é justamente a diferença de recolhimento
entre empresas do mesmo setor, e há evidências e provas
notórias que existe. Isso só posso comprovar e lhe ajudar e
ajudar essa CPI diante da documentação apresentada pelas
empresas e mostrar as diferenças de recolhimento de uma e de
outra. É nesse sentido, porque senão seria inócuo o meu
depoimento, eu falaria sem a prova que é a contabilidade des-
sas empresas.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Perfeito, por mim me
dou por satisfeito. Quero agradecer a presença de V.Sa. e con-
tamos com o senhor aqui numa próxima oportunidade.

Eu gostaria de perguntar ao Presidente o seguinte, Presidente,
há uma preocupação muito grande porque a Legislatura se encerra
14 de março, e eu pergunto a V.Exa., há algum acordo já para o
prosseguimento, a continuidade desta CPI?

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Nós esta-
mos com duas CPIs na Casa, CPI da Guerra Fiscal, e a CPI da
Eletropaulo. Ontem as duas Comissões Parlamentar de
Inquérito prorrogaram seus trabalhos por 14 dias, e hoje será
votado inclusive no plenário, já que é regimental, os deputa-
dos aprovarem a prorrogação e isso vai acontecer. Nós conver-
samos com o Presidente efetivo da Casa, deputado Rodrigo
Garcia, e até este exato momento nós temos um candidato a
Presidência da Casa que é público que é o candidato Vaz de
Lima. Ontem à noite, até por volta das 22 horas, estivemos
conversando como deputado, eu conversei, o deputado Edmir
Chedid conversou, outros deputados que compõem a Co-
missão também devem ter conversado, o deputado Edmir
Chedid que é o relator desta Comissão com o deputado Vaz de
Lima e essa intenção realmente que nós possamos dar prosse-
guimento as duas CPIs, tanto da Eletropaulo quanto a CPI da
Guerra Fiscal, depois como já dissemos aqui essa CPI só foi
instalada em dezembro, então nós não tivemos tempo hábil,
apesar de número grande, significativo que por aqui passaram,
mas ainda de concluir os trabalhos, não vamos concluir em 14
dias. Então a CPI realmente vai continuar, as duas vão conti-
nuar para que nós possamos mostrar realmente o que está
acontecendo no Estado.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Perfeito senhor
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Eu não sei
se mais algum deputado tem mais algum questionamento?
Deputado Roberto Engler? Relato, deputado Edmir Chedid.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Senhor Presidente, nobres
deputados, eu gostaria de perguntar ao depoente ao senhor
Carlos Ergas, existe diferença de recolhimento de ICMS dentro
do Estado de São Paulo? É isso?

O Sr. CARLOS ERGAS – Isso.
O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – E o senhor já tem conheci-

mento? Por que o senhor não declina hoje o que é?
O Sr. CARLOS ERGAS – Tenho. Há uma diferença muito

grande pelo menos de recolhimento de pelo menos três empre-
sas com relação a demais, e as normas estabelecidas pelo
ICMS em São Paulo, são totalmente diversas daquelas que são
praticadas e daquelas que são permitidas.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – E o senhor não gostaria de
declinar hoje?

O Sr. CARLOS ERGAS – Não, não poderia, porque seria da
minha parte uma falta, já que o processo normal judicial foi
arquivado, eu não poderia falar sem ter conhecimento agora
se essas irregularidades permanecem ou não, se foram sana-
das ou se vão ser apresentadas. Não posso falar de uma coisa
sem a prova. Eu preciso da prova agora, porque naquele
momento eu tinha, neste momento eu não sei.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Muito obrigado.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O senhor

tinha as provas enquanto o senhor fazia parte do Tribunal é
isso?

O Sr. CARLOS ERGAS – Não, no processo federal que foi
arquivado e não se acha, até me parece que esta CPI mandou
vários requerimentos e está esperando resposta também, está
tudo no processo.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O senhor
esteve no Tribunal até quando?

O Sr. CARLOS ERGAS – Eu estive até dois anos atrás, até a
última Legislatura do Tribunal de Impostos e Taxas.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Não sei se
alguém deputado tem mais algum questionamento?

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputada Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Então eu gostaria de aprovei-

tar a presença do advogado o senhor Carlos Ergas, ele disse
que não poderia se colocar aqui antes apresentar a esta
Comissão a documentação necessária, então que V.Sa. pudes-
se enviar o mais rápido possível a esta Comissão todos os
documentos a que o senhor se referiu no início da sua fala.

O Sr. CARLOS ERGAS – Esse documento como foi uma
denúncia que não é minha, era de uma Associação representa-
da pelo doutor Irapuã, que até se pos a disposição também
para vir, esses documentos em original estão dentro do proces-
so, e nós estamos procurando esse processo há muito tempo,
até no Ministério Público já procuramos e não encontramos.
Até seria útil a CPI neste sentido.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Esses
documentos sumiram, é isso?

O Sr. CARLOS ERGAS – Exatamente, dentro do processo.
Mas existe como se restaurar esses documentos com a conta-
bilidade dessas empresas, é muito fácil, entre o recolhimento,
a contabilidade e as emissões das faturas é fácil de comprovar
isso, mas tem que ter a contabilidade das empresas. Ai é tran-
qüilo de resolver.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Mas isso
ocorre com todas as elétricas ou apenas algumas?

O Sr. CARLOS ERGAS – Não, são exceções, não chega a 10
por cento.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O senhor
poderia declinar quais são?

O Sr. CARLOS ERGAS – O problema foi com a Elektro, e
tem mais duas que eu realmente não me recordo o nome, mas
a principal foi a Elektro.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela
ordem deputado Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Senhor Presidente, eu
tenho um pouco de conhecimento a respeito desses inquéritos
e eu já fiz um requerimento tanto a HS, a Promotoria, a Polícia
Federal, a Polícia Civil e a Secretaria da Fazenda, estamos
aguardando que eles nos respondam o mais rápido possível
para localizarmos esses processos e saber realmente o conteú-
do deles.

Eu me dou por satisfeito senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – É verdade,

o deputado Geraldo Lopes apresentou esses requerimentos,
foram aprovados por esta Comissão, nós estamos aguardando
então a chega a esta Comissão.

Eu agradeço senhor Carlos Ergas, mas que se coloca à dis-
posição se for convidado, e com certeza será, que volta a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito.

O Sr. CARLOS ERGAS – Estamos a sua disposição, doutor
Irapuã também.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Agradeço
ao senhor Carlos Ergas, ele e doutor Irapuã, doutor Irapuã que
também se propõem no seguimento dos trabalhos vir a prestar
esclarecimentos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito.

* * *
Eu convido à Mesa o senhor Orlando Gonzáles, Presidente

da Elektro Eletricidade e Serviços S.A, que será ouvido pela
nossa CPI, o senhor tem 10 minutos para fazer a sua fala ini-
cial, sua apresentação para a Comissão Parlamentar de
Inquérito da Assembléia Legislativa, Comissão da Guerra Fiscal
que agradece a sua presença para prestar esclarecimentos a
esta CPI.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Bom dia a todos, o senhor
deputado Roberto Morais, cumprimento o senhor e todos os
demais aqui presentes, agradecemos a oportunidade de estar
com vocês aqui para prestar quaisquer esclarecimentos sejam
necessários do ponto de vista da nossa empresa. Na realidade
nós estamos aqui mais para ouvir e responder, só queria
salientar antes de começar que a nossa empresa como vocês
conhecem é uma empresa oriunda da CESP, era vamos dizer, a
diretoria de distribuição da CESP, responsável pela distribuição
de energia aqui no interior, principalmente no Estado de São
Paulo. Nós temos hoje um milhão e 900 mil clientes atendidos,
uma população de aproximadamente de seis milhões de habi-
tantes. A nossa empresa presa os valores de segurança, respei-
to, integridade, comunicação e excelência. Nós toda a atuação
dessa empresa antes da privatização em 1998 e desde a priva-
tização sempre se conduziram os negócios da forma e da mais
aberta transparência e ética de negócios. A nossa empresa
opera uma concessão de serviços públicos, distribuição de
energia elétrica, ela tem claro os direitos e obrigações das ope-
radoras com que tem um extenso arcabouço legal, e ela é fis-
calizada e regulada pelas Agências, pela ANEEL, pela CSPE do
Estado de São Paulo e pela AGEPAN no Mato Grosso do Sul.

Do ponto de vista de abertura de comunicação acho que é
o que nós tínhamos a dizer, nós estamos à disposição dos
senhores deputados, a Comissão para responder qualquer per-
gunta que seja necessária. Eu também vou estar sendo ajuda-
do aqui pelo senhor Sergio Assad que é diretor de assuntos
regulatórios e comunicação da Elektro em vista que alguns dos
temas aqui pode ser de uma questão mais técnica e talvez eu
não teria todas as informações necessárias.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – A nível de
esclarecimento senhor Orlando Gonzáles, quando foi feito o
convite, convocação, a assessoria da Elektro entrou em conta-
to com a Assembléia, com este Presidente solicitando à possi-
bilidade que alguma assessoria técnica pudesse ser dada a
esta CPI, isto já aconteceu quando aqui tivemos representan-
tes da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, então é

permitido sim que o senhor Sergio Assad que também é diretor
da empresa, ele pode tomar assento aqui ao lado e qualquer
tipo de questionamento que por ventura o senhor Orlando
Gonzáles precise recorrer a ele, essa CPI libera para que ele
possa ajudar nos esclarecimentos.

Eu abro inscrição para as senhoras deputada s, para os
senhores deputados para os questionamentos ao senhor
Orlando Gonzáles, Presidente da Elektro.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Pela ordem senhor
Presidente.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela
ordem deputado Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Senhor Presidente eu
tenho aqui inúmeras questões, perguntas a fazer ao senhor
Orlando Gonzáles, mas eu gostaria de adotar um critério per-
gunta a pergunta até para facilitar o entendimento do nosso
relator.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Então
para organização dos trabalhos senhor deputado, como a
gente tem feito aqui nas nossas Comissões então mesmo
sendo pergunta a pergunta nós vamos estipular o tempo inicial
de 10 minutos.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Para cada pergunta?
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Não, o

senhor vai perguntar e ele responde. Primeiro os 10 minutos,
se preciso for um tempo maior a gente disponibiliza.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Obrigado senhor
Presidente.

Senhor Orlando Gonzáles, primeiramente quero agradecer
a presença de V.Sa. por comparecer e espero que o senhor
possa realmente de fato contribuir para com os bons anda-
mentos dessa CPI.

Eu tenho aqui inúmeras perguntas, então vou começar
fazendo a primeira e ai eu gostaria que o senhor respondesse
pergunta a pergunta. V.Sa. tem conhecimento técnico de como
se opera o recolhimento do ICMS pelas empresas de energia
elétrica?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu entendo a base de cálcu-
lo, mas o conhecimento específico, técnico, linha a linha como
é feito o cálculo no dia-a-dia da empresa nós temos os técni-
cos na área fiscal, tributária e contábil de regulação na nossa
empresa que tem o acompanhamento diário desses cálculos.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – O assessor técnico do
senhor pode estar respondendo ou não?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Depende da natureza da
pergunta, realmente se a pergunta for especificamente de
ordem tributária nós temos os técnicos.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Essa pelo visto é de
ordem técnica, então eu vou passar a uma segunda pergunta.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Uma sugestão também
senhor Presidente se possível, se nós não temos a resposta téc-
nica a nível nós podemos trazer essa resposta depois por escrito.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Então
qualquer tipo de questionamento não respondido a CPI gosta-
ria de recebê-lo aqui. Pois não deputado Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – É do conhecimento de
V.Sa. se o recolhimento do ICMS obedece às normas comuns
ou se existem procedimentos diferentes, ou seja, métodos pró-
prios para cada empresa de energia elétrica?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Meu entendimento é que a
nossa empresa segue todas as normas de recolhimento do
ICMS estabelecidas pelos Estados que nós operamos que é
Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Exatamente dentro
da norma estabelecida inclusive....

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Pela ANEEL?
O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Não, ai é uma legislação

estadual.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Se a empresa represen-

tada por V.Sa. já concedeu descontos aos seus fornecedores
modificando a base de cálculo do ICMS? E qual é a base legal
para o cálculo do imposto?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Senhor Sergio Assad por
favor.

O Sr. SERGIO ASSAD – A empresa não concede descontos
aos seus consumidores até porque o serviço de energia elétrica
ele é regulado, e sendo regulado nós somos obrigados a seguir
tarifas estabelecidas pelo órgão regulador que é a ANEEL no
caso. Eventualmente a empresa se ela quiser conceder descon-
to ela teria que fazê-lo dando publicidade a todos os clientes
da sua base concessão para que possam fazer a sua opção de
eventuais descontos.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Só queria esclarecer, como
estabelece a legislação diferentes classes de clientes tem dife-
rentes alíquotas a serem recolhidas. Se essa era a sua pergunta?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – V.Sa. sabe informar por
qual motivo era dado um desconto na base de cálculo do
imposto para que a partir de um faturamento a menor fosse
aplicada à alíquota de ICMS? Sendo que essa demonstração
seria melhor justificada se fosse feito pelo faturamento correto
da demanda efetivamente contratada?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu não tenho certeza se
entendi a sua pergunta deputado?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – V.Sa. sabe informar por
qual motivo era dado um desconto na base de cálculo do
imposto para que a partir de um faturamento a menor fosse
aplicada à alíquota de ICMS? Sendo que essa demonstração
seria melhor justificada se fosse feita pelo faturamento correto
da demanda efetivamente contratada ou faturada?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Quando a Elektro foi com-
prada, foi transferido o controle acionário da empresa existia
uma fórmula de cálculo, a forma de calcular o ICMS conside-
rando para grandes clientes que tem contratos de demanda a
energia efetivamente medida. Este procedimento era o proce-
dimento da CESP antes da privatização e foi o que se deu con-
tinuidade pela Elektro. A razão disso, que na nossa interpreta-
ção e na interpretação da CESP anteriormente, o que de fato, a
mercadoria que circula é aquilo que realmente é entregue ao
cliente, então o contrato de demanda de fato não é uma circu-
lação, é um contrato no qual a empresa se compromete a
entregar esse montante de energia, mas de fato o cliente não
retirou essa mercadoria. Então a tributação efetiva era calcula-
da, era na época da privatização e continua considerando a
energia entregue mesmo.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Mas tem desconto ou
não tem desconto?

O Sr. SERGIO ASSAD – Eu posso completar a resposta?
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pois não.
O Sr. SERGIO ASSAD – Como eu disse anteriormente

deputado, nós não temos poder de conceder descontos na tari-
fa e tampouco em qualquer base tributária. Eu gostaria de
fazer um esclarecimento adicional para vocês terem a noção
de como é que uma concessionária de serviço público de ener-
gia elétrica ela é fiscalizada, não só pelos órgãos reguladores,
mas como também pela Secretaria da Receita ou Secretaria da
Fazenda dos Estados. Todo faturamento que a empresa execu-
ta dentro do próprio mês ele é tributado pelo ICMS e fiscaliza-
do por quatro, cinco fiscais rotineiramente. Eles acompanham
pari passo o processo de faturamento da empresa para acom-
panhar a arrecadação do Estado, e esse processo de acompa-
nhamento de arrecadação do Estado entra nas minúcias, nos
detalhes do faturamento ou do processo de faturamento que
as empresas executam para cobrar de seus consumidores. Por
que disso? Porque há várias alíquotas diferentes por classe de
consumo, por exemplo, consumidor residencial dentro dessa
categoria nós temos consumidores considerados baixa renda e
outros que não são baixa renda. Consumidores baixa renda
são consumidores que tem isenção de ICMS ou tem redução de
alíquotas de ICMS concedidos por leis estaduais. Pois bem, os
fiscais acompanham passo a passo esse processo de tal manei-
ra que a empresa dificilmente consegue alterar de livre arbítrio
essas alíquotas, até porque eu sou um mero instrumento de
arrecadação, eu faturo, arrecado e recolho para o Estado. Não
sei se eu consegui responder a sua pergunta.
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O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu gostaria depois já
que o senhor se comprometeu a nos estar enviando se neces-
sário assim for, senhor Presidente, nós estarmos convocando
aqui os técnicos para poderem estar esclarecendo melhor ou
então se pode ser via documento, para a gente poder docu-
mentar realmente essas perguntas.

O Sr. SERGIO ASSAD – Eu vou responder bem claro, não
tem desconto concedido em nenhuma arrecadação que a
empresa faz em favor do Estado. Não existe nenhum desconto,
existe simplesmente o cumprimento rigoroso da lei.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Senhor Presidente, eu gosta-
ria de deixar o deputado à vontade caso o senhor queira se
sentir não esclarecido, por favor, repita a pergunta e eu estou
aqui, estamos aqui à disposição para deixar bem claro.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu sinceramente, eu vou
terminar as minhas perguntas, eu não estou ainda satisfeito
com as respostas. Porque, primeiro, ainda nos falta e deve
estar para chegar a qualquer momento diversas informações
de requerimentos que eu fiz a alguns órgãos para poder a
gente se embasar melhor até, por isso que estamos ouvindo
para poder depois nos confrontarmos as informações que vie-
rem da Secretaria da Fazenda, do Ministério Público, Policia
Federal, Justiça Federal, DIPO.

Então eu vou passar a quinta pergunta. V.Sa. saberia
informar se as receitas dos serviços de unidades consumidoras,
aferição de medidor, aferição de tensão, religações normais,
religações de urgência, emissão de segunda via de fatura obti-
das pelas concessionárias de energia elétrica são oferecidas à
tributação municipal ou estadual ou se a ambas?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Todo processo de aferição,
inclusive de constatação de furto de energia é oferecido inte-
gralmente à tributação, isso inclusive é fiscalizado pela agên-
cia estadual.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Ambas? A estadual e
municipal ou só a municipal?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Veja bem, não há incidência
de tributo municipal.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Mesmo sendo de servi-
ços prestados?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Não, porque a legislação
federal diz claramente que o único tributo que incide sobre
energia elétrica que não é federal é o ICMS.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Mas ai no caso não seria
de energia elétrica, seria de serviços?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Desconheço.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – V.Sa. saberia informar se

as receitas decorrentes de vendas isentas são oferecidas à tri-
butação? Eu não sei se o senhor está me entendendo, as
minhas perguntas elas têm uma correlação uma com a outra,
então eu pergunto: V.Sa. saberia me informar se as receitas
decorrentes de vendas isentas, inclusive que já foram comenta-
das são oferecidas à tributação?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Todas as receitas da empre-
sa são tributadas, no caso de venda isenta de ICMS isso não
isenta a venda de outros tributos federais, Imposto de Renda,
certamente na apuração do cálculo dos impostos devidos pela
empresa todas as receitas da empresa são consideradas para o
cálculo da tributação.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E as vendas isentas
estão incluídas?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Com certeza.
O Sr. SERGIO ASSAD – Complementando deputado, como

eu disse anteriormente, complementando a palavra do
Presidente Orlando Gonzáles, as isenções tributárias elas
somente ocorrem por força de lei, e a empresa segue, como
exemplo o ICMS sobre o consumidor baixa renda, há isenção
para essa categoria de consumidor até 90 kWh horas, não há
incidência de ICMS, uma decisão recente, se não me engano
de dois ou três anos atrás do Tesouro Estadual. Então não há o
que tributar nesse caso.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Vamos a sétima pergun-
ta. V.Sa. pode explicar qual a razão e o motivo pelo qual a
empresa Elektro se baseou para aplicar o faturamento de ICMS
pela demanda efetivamente registrada ao invés de aplicar o
aludido faturamento pela demanda contratada, conforme ocor-
re com as demais concessionárias de energia elétrica do Brasil?

O Sr. SERGIO ASSAD – Entendi a sua pergunta, e para res-
pondê-la eu gostaria de fazer um breve histórico, até em com-
plemento as palavras do Presidente Orlando Gonzáles. A
Elektro quando foi privatizada ela deu continuidade a uma
metodologia de faturamento que já era praticada por ocasião
da CESP enquanto empresa estatal. Naquela oportunidade a
CESP adotou uma metodologia de faturamento do ICMS para
os clientes de alta tensão que tem faturamento de demanda
com base numa demanda registrada efetivamente, e como
pudemos apurar à época esse procedimento da CESP estava
sustentado em posicionamento da sua área jurídica. Pois bem,
o que a Elektro fez foi dar continuidade a esse processo após a
privatização.

Eu não tenho bem certeza se em 2003 ou 2004 a Elektro
alterou essa metodologia de faturamento da demanda regis-
trada para a demanda contratada por uma deliberação da sua
diretoria, tendo em vista discussões de caráter tributário que
pairam sobre essa questão. Então a Elektro hoje tem um pro-
cesso de faturamento diferente daquele que era executado
antes da privatização. Hoje é pela demanda contratada.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Informa a matéria jorna-
lística veiculada no jornal O Correio Popular de vossa cidade
do dia seis de fevereiro de 2003 que a empresa Elektro aqui
representada por V.Sa. apresentou como justificativa para a
forma de recolhimento do ICMS com desconto na base de cál-
culo que essa manobra estaria sendo feita a partir de um rela-
cionamento entre as empresas e as autoridades fazendárias.
V.Sa. tomou conhecimento dessa reportagem? V.Sa. saberia
informar como seria esse relacionamento mencionado na
matéria em comento?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu desconheço a matéria, e
lhe garanto que não existe nenhum relacionamento com a
Secretaria Estadual, simplesmente um relacionamento de fisca-
lização permanente. Nós temos esse processo específico a
Elektro tem um processo que está correndo na justiça defen-
dendo a posição da Elektro que a base de cálculo para a ICMS
é a demanda efetivamente medida. Esse processo inclusive, a
Elektro já obteve decisão favorável em primeira instância,
então qual foi à posição da empresa, nós entendemos que
temos pareceres jurídicos que suportam a nossa posição como
empresa, o Estado tem outra posição, então nós estamos ape-
lando para o processo judiciário para dirimir a dúvida.
Enquanto não é dirimida a dúvida nós resolvemos mudar a
forma de arrecadação, de novo, a Elektro não tem nenhum
benefício ou prejuízo porque aqui a função da Elektro é arreca-
dadora e repassadora de tributos para o Estado. Então esse é o
posicionamento da empresa. Toda na maior clareza, todo na
maior transparência e todo suportado nas leis, que também
nos dão o direito de questionar a forma de tributação.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Foi feito alguma consul-
ta a Secretaria da Fazenda a esse respeito?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Sim, foi feito consultas a
Secretaria, Secretaria considera que a forma correta de cálculo
seria, inclusive, a Receita fez um auto de infração contra a
Elektro como exatamente seguindo o que é correto do ponto
de vista do Estado, o Estado entende que a arrecadação deve-
ria ser sobre a demanda contratada que resulta numa arreca-
dação maior, então não esperaria nada diferente da Receita
Estadual em dizer que a interpretação deles a arrecadação está
sendo assim, eles também estão usando os meios jurídicos
para estabelecer quem está correto.

A Elektro, de novo, entende que a posição da Elektro está
correta, estamos nos defendendo num processo judicial e claro
que estamos absolutamente prontos a atender a decisão judi-
cial quando ela for resolvida.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – A respeito da matéria
então o senhor afirma que o senhor não tem conhecimento, e
não tomou conhecimento?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Não tomei conhecimento e
não existe nenhum relacionamento, de novo, vou repetir o que
eu já disse, o relacionamento que a Elektro tem com a Receita
Estadual é da maior transparência, do maior profissionalismo,
tudo livro aberto, vamos dizer, temos todos os nossos livros
sendo fiscalizados mensalmente, a arrecadação é fiscalizada,
sempre pagamos em dia, e tudo que é feito, de novo, é feito
com o maior respeito às leis do Estado.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu queria um aparte, se me
permite.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pois não,
deputada Beth Sahão.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pra compreender melhor, uma
hora V.Sa. se referiu à demanda contratada, que a arrecadação
é pela demanda contratada, pelo consumo, eu gostaria de
saber, quer dizer, se o meu contrato é de 100 qual que seja a
unidade, se eu consumo 80 como é que vai ficar essa arrecada-
ção? Quem está ganhando e quem está perdendo nessa conta?
Quer dizer, o Estado ganha, o Estado perde? A Elektro ganha
ou perde? Enfim, como é que a gente poderia ter talvez, se o
senhor está dizendo, o senhor disse que é um problema de tri-
butação é uma responsabilidade, e reconhecemos que sim,
pode ser, do Estado, e a empresa seria apenas uma mediadora
entre essas contas, mas eu gostaria de compreender melhor,
de ter mais clareza sobre isso, porque realmente não da para
saber como é que é feito esse cálculo e se esse prejuízo ele
está sendo arcado pela empresa, se há prejuízo, se a empresa
que está respondendo por ele, se há prejuízo, se é o Estado
que está respondendo por ele? Então aproveitando esse assun-
to aqui levantado pelo nobre deputado Geraldo Lopes para
que a gente possa tentar encerrar depois esses trabalhos com
a fala de vocês um pouco mais informados e esclarecidos
nesse aspecto.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Muito bem, a bem da maior
clareza eu vou tentar explicar pra vocês esse mecanismo como
um todo. O mercado de energia elétrica de maneira bem sucin-
ta ele é dividido em duas grandes categorias, os consumidores
classificados como alta tensão cujo critério de faturamento
indica que eu tenho um faturamento pela demanda e um fatu-
ramento pelo consumo de energia elétrica, ambos possuem
incidência do ICMS. O que chamamos de consumo de energia
elétrica? A variável física medida é o kWh/hora, então é como
você ter um relógio de água, um relógio de energia então você
mede os números, apura o saldo mensal e aplica a alíquota do
imposto, do ICMS no caso, muito simples.

Como é feito o faturamento da demanda nesta categoria
de consumidores? O consumidor, como é um grande consumi-
dor ele estabelece uma relação contratual com a concessioná-
ria, e essa relação contratual com a concessionária estabelece
que nós chamamos de demanda registrada e demanda contra-
tada, ou demanda medida. A demanda contratada é aquela
que a concessionária coloca a disposição do consumidor, e a
demanda registrada ou demanda medida é aquela que efetiva-
mente ele gastou.

Como é que incide o ICMS nessa componente de deman-
da? Como eu havia explicado anteriormente, desde a época da
privatização da CESP que resultou na Elektro o faturamento
dessa componente demanda era sobre a demanda efetivamen-
te medida do consumidor.

A Sr. BETH SAHÃO – PT – Portanto, consumida?
O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Consumida evidentemente.

Pois bem, a Elektro vai lá emite a fatura, o consumidor deve
pagar o importe mais o ICMS. Na hora do faturamento propria-
mente dito a Elektro é obrigada a recolher do seu caixa antes
do cliente pagar, ela recolhe a Fazenda do Estado sobre que
valor? O valor faturado dentro do próprio mês, que é monito-
rado pari passo pela Secretaria da Fazenda como qualquer
concessionária estadual. Então esse é o procedimento de fatu-
ramento do ICMS. Ficou claro?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Pela ordem senhor
Presidente e prosseguindo.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela
ordem deputado Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – V.Sa. saberia informar o
que foi apurado na época dos fatos no procedimento Gaesp
008/2003, investigado pela Promotoria Estadual em face da
empresa Elektro? Em relação à base de cálculo apresentada
por esta empresa para efeito de tributação, V.Sa. sabe infor-
mar se neste procedimento foram apontadas diferenças notó-
rias dessa base de cálculo? Em prejuízo da Fazenda federal e
estadual? Se V.Sa. saberia também me informar, informar a
esta Comissão, se este procedimento encontra-se ainda em
investigação?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu peço desculpas ao depu-
tado, eu não consigo gravar número de processo, se o senhor
pudesse esclarecer do que se trata esse processo eu poderia,
eu tenho idéia, mas para evitar falar o que eu não devo ou
falar coisa que eu não conheço, se o senhor pudesse esclarecer
exatamente o ponto?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – É um procedimento da
Promotoria que está investigando, eu só tenho o número dele
que é 008/2003, inclusive eu fiz um requerimento a Gaesp
pedindo informações e ele está para chegar até nós, mas não
chegou ainda. Então eu não tenho realmente conhecimento.
Gostaria de ouvi-los a respeito para que depois que chegar às
informações do Gaesp ai sim nós possamos fazer uma avaliação.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Então eu posso aqui estimar
o que possa ser esse relatório da Promotoria que deve ser em
decorrência de um inquérito policial, cujo inquérito policial
está extinto, encerrado, um inquérito policial da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, pra nós é página virada na história de
uma denúncia que foi feita no passado.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Acho que as minhas per-
guntas posteriores vão estar dando mais embasamento para o
senhor, e se refere a esse inquérito.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu só queria complementar,
esse processo é um processo extinto, público, é de conheci-
mento da sociedade como qualquer outro procedimento. Por
ser extinto esse processo, ou por estar extinto ato contínuo a
ele essa discussão tributária, como qualquer outra discussão
tributária ela pode gerar controvérsias numa discussão entre o
fisco e o contribuinte, no caso nós não somos contribuinte
somos um mero arrecadador, eventualmente você pode recor-
rer à justiça para poder se precaver dos seus direitos, ou colo-
car para a justiça a elucidação dessa controvérsia tributária.
No caso específico após o encerramento desse processo, o
arquivamento dele a Receita Estadual entrou com um auto de
infração contra a Elektro exatamente questionando a metodo-
logia adotada entre a demanda registrada e a demanda efeti-
vamente consumida pelo consumidor.

Pois bem, quando ela emitiu esse auto de infração a
Fazenda Estadual já reconheceu também a inexigibilidade do
recebimento tendo em vista um recurso judicial já conquistado
pela Elektro, uma Tutela Antecipada. O mérito desta ação judi-
cial já foi julgada com ganho de causa para a Elektro, ou seja,
o procedimento até então adotado pela Elektro está correto. A
Receita Estadual entrou com recurso contra essa decisão de
primeira instância. Esse é o status atual quer da Procuradoria
que o senhor citou agora, cujo processo ou inquérito policial
está encerrado, arquivado pela improcedência dele e ato
seguinte o processo judicial encontra-se nessa fase, julgamen-
to do recurso da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
tendo em vista a decisão de primeira instância.

Posso até complementar a V.Sa. o que terá, qual será o
desdobramento daqui pra frente desse processo judicial.
Evidentemente se a justiça decidir que a Elektro está proceden-
do corretamente encerra-se tudo de uma vez, também na esfe-
ra judicial. Se a justiça vier a decidir que a Elektro está adotan-
do um procedimento incorreto eu vou pagar o auto de infração
e vamos virar a vida para a frente.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E hoje a base de cálculo
está sendo aplicada da mesma forma que era na época desse
processo ou a Elektro mudou?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – A Elektro mudou a base de
cálculo dela sim, se não me falha a memória em 2004 ou
2003, foi uma decisão empresarial. E vou explicar ao nobre
deputado o porque dessa decisão.

Por obrigação societária os administradores são obrigados
a decidir ações administrativas que mitiguem ou eliminem ris-
cos ao acionista e risco a concessão no caso especificamente.
Como havia e há uma controvérsia tributária nós julgamos
conveniente mudar o critério de faturamento para que o risco
cessasse a partir daí, ou seja, eu diria a V.Sa. que o nosso acio-
nista está protegido a partir daquela data que mudamos o cri-
tério de faturamento. Mas daí o senhor poderia perguntar pra
mim, e se a justiça decidir contra o interesse da Elektro?
Vamos voltar ao critério anterior.

O Sr. SERGIO ASSAD – Inclusive eu queria só esclarecer
um ponto, não existe interesse da Elektro, porque de novo, nós
estamos arrecadando tributo para o Estado. Da forma que está
sendo feita à base de cálculo hoje representa um aumento de
arrecadação para o Estado.

E eu queria deixar bem claro também que já existe, por-
que os contribuintes também estão questionando a forma que
o Estado considera para o cálculo, e já existem vários julga-
mentos a favor dos contribuintes no Supremo Tribunal de
Justiça dando direito ao contribuinte a ser tributado pela
demanda efetivamente medida. Então nós temos hoje já juris-
prudência a nível do Supremo que de fato diz que a forma que
a Elektro estava fazendo a arrecadação é a correta. Então isso
é importante dizer, de novo, mais uma vez deixar muito claro,
que a Elektro, a empresa não se beneficia em nada desta
forma de fazer o cálculo e a arrecadação.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL - Deputado Geraldo Lopes o
senhor me permitiria um aparte?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Conceder um aparte ao
nobre deputado Edmir Chedid o nosso relator.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Que eu pudesse fazer uma
pergunta e o Presidente descontasse esse tempo não do depu-
tado Geraldo Lopes, mas do meu tempo. Cumprimentar o
Presidente da companhia, o doutor Sergio Assad que já é
conhecido nosso de outros mandatos.

Se a empresa não se beneficia em nada pela mudança de
cálculo por que ela trabalha até numa briga judicial com a
Secretaria da Fazenda para modificar esse sistema de cálculo?

2. Outras empresas fazem o mesmo? Quais são e por que?
Se os senhores tem conhecimento.

3. Existe algum trabalho dos senhores no sentido de dimi-
nuir o imposto que é cobrado do contribuinte que hoje é na
ordem de 33% de ICMS?

4. Os senhores tem conhecimento que em outros Estados
a cobrança de ICMS é menor do que o índice, alíquota no
Estado de São Paulo?

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Um aparte deputado Geraldo
Lopes. Já aproveitando essa última pergunta do deputado
Edmir Chedid se é de conhecimento dos senhores se a forma
de cálculo também para a cobrança dos outros Estados é igual
ao Estado de São Paulo ou é diferente do Estado de São
Paulo? Porque eu concordo com o deputado Edmir Chedid,
esses cálculos estão ainda obscuros para a gente poder com-
preender quem é que está perdendo nessa cadeia.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Antes de
responder ao deputado Edmir Chedid, eu vou tentar responder,
mas se perder a seqüência deputado o senhor auxiliá-lo nova-
mente para obter as repostas.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – A resposta seria, por que a
Elektro está discutindo na justiça esse caso? Primeiro porque a
Secretaria autuou a Elektro, e em princípio a Elektro estaria
sendo responsável por um procedimento daquela ação contrá-
rio ao que a Secretaria interpreta, então realmente como nós,
se nós entendêssemos que a Secretaria estava correta e na sua
interpretação por ventura tivesse um erro no procedimento da
Elektro nós teríamos recolhido esses montantes imediatamen-
te. Mas como nós, de novo, não fazemos nada na nossa
empresa que não esteja fundamentado num entendimento, na
legislação vigente, então nós temos que defender a nossa
razão que nos levou a atuar dessa forma. E de novo, existe
jurisprudência, de novo, já julgamentos a favor dos contribuin-
tes, a Elektro no caso não é contribuinte, mas entende que
essa é a forma correta. Então o que de fato existe é uma inter-
pretação do Estado diferente do que está sendo interpretado
pela justiça já em alguns casos. Infelizmente a Elektro está no
meio desse processo. Se a Elektro não tivesse como as outras
empresas de fazer o papel de arrecadador isso seria uma dis-
cussão de contribuinte com o Estado. Então a Elektro nesse
caso não existe nenhuma outra forma de nós agirmos.

De novo, por que foi mudado a partir de 2004 a forma que
a Elektro considera a arrecadação? Porque de novo, é um pro-
cedimento que cabe ao contribuinte discutir com o Estado. Nós
como administradores da Elektro decidimos que não quería-
mos, com o senhor Sergio Assad colocou, correr riscos pra fren-
te e na realidade quem paga essa conta é o contribuinte. Então
nós estamos arrecadando maior valor do contribuinte repas-
sando para o Estado, se eventualmente o contribuinte entrar
contra o Estado o Estado que vai ter que fazer essa devolução
para o contribuinte no futuro.

Na pergunta se existe outras formas de cálculo das empre-
sas, nós não somos responsáveis, não temos conhecimento
detalhado do que as outras empresas fazem, mas o nosso
entendimento que as empresas em São Paulo estavam fazendo
o cálculo baseado na demanda contratada como é o procedi-
mento que a Elektro está seguindo hoje. Com relação a outros
Estados sim, cada Estado tem a sua forma, a sua legislação
interna ao Estado e isso, quer dizer, um problema amplamente
discutido na mídia, mas no nosso caso nós seguimos exata-
mente o que determina a legislação estadual de São Paulo, e a
legislação estadual de Mato Grosso do Sul aonde nós também
temos cinco municípios atendidos.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – No Mato Grosso do Sul, no
caso do Mato Grosso do Sul a alíquota é de quanto lá? O
senhor se recorda, o senhor sabe?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu não tenho esse valor,
mas isso é fácil e falarmos para os senhores.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Uma última pergunta, a
Elektro participou desse benefício fiscal concedido em dezem-
bro, novembro e dezembro de 2006, anistia fiscal, recolhendo
algum tributo de ICMS atrasado?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Nós não temos nenhuma
história atrasado o recolhimento de ICMS para nenhum dos
dois Estados. Nós tivemos parcelamento do ICMS na época do
apagão que as empresas tinham falta de caixa extensa, como
é de conhecimento de todos, e isso também foi, vamos dizer,
tratado da forma que a lei permite, nós tivemos um parcela-
mento de ICMS no passado, mas sempre foram pagas as par-
celas no dia do vencimento pactuado com o governo do
Estado.

O Sr. EDMIR CHEDID – PFL – Só para entender, a Elektro
vai lá e compra uma briga com a Receita Estadual, inclusive na
justiça, se ela não ganha, se ela não deixa de recolher nada, se
a empresa não tem nenhum ganho, se ela não faz essa modifi-
cação, o que os senhores acham que a empresa poderia per-
der? Por que essa modificação então? Se não ganha, não
ganha, mas então o que poderia perder no futuro? Qual foi o
cerne da questão para se discutir, vamos modificar, enfrentar
uma briga até na justiça se for o caso? Para que a gente possa
entender aqui.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – De novo, a razão de ter essa
discussão jurídica é realmente de exercer a nossa obrigação
como administradores de uma empresa pública, a Secretaria
da Fazenda do Estado autuou a Elektro, então eu tenho duas
opções como administrador da empresa, ou analiso a autua-
ção, eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve autuação
de trânsito, então nós temos duas opções, ou nós passamos no

sinal vermelho ou não passamos, ou pagamos a multa ou não
pagamos. Então naquela situação nós avaliamos que a Receita
dentro do nosso entendimento, do nosso conhecimento da lei
que a Receita Estadual está autuando a Elektro indevidamente
baseada na legislação, então nós temos que defender os inte-
resses da empresa e por isso, porque se nós não nos defendês-
semos ai sim a Elektro seria responsável pela arrecadação a
menor pela Receita, então nós teríamos de recolher a diferença
que a Receita está estimando, calculando, então nós estamos
fazendo número um, defendendo a nossa posição, de novo,
com base jurídica e já com decisões favoráveis a nossa tese, e
mudamos o procedimento para não criar, como a justiça é
morosa e esse caso pode demorar anos, nós não queremos
criar um possível passivo para a empresa caso venha a ter um
julgamento contrário a nossa interpretação, porque é possível,
nós não estamos dizendo que nós somos os donos da verdade,
nós estamos dizendo que temos um embasamento jurídico, um
embasamento já de jurisprudência para nos defender.

Por outro lado, pra frente, como de novo, a Elektro não
ganha nada, quem está pagando de fato a alíquota, maior
valor de ICMS é o contribuinte, então a Elektro como arrecada-
dora nós não vamos pra frente agora enquanto nós não tiver-
mos uma decisão judicial nós modificamos o procedimento
para atender aquilo que a Receita Estadual está colocando.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Pela ordem senhor
Presidente. Referente ao Procedimento 008 do Gaesp, o senhor
diz não ter conhecimento a respeito, não foi isso que eu entendi?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu não sei, eu desconheço
esse número que o senhor está citando.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então a minha pergunta
seguinte, eu acredito que o senhor também não vai ter conhe-
cimento e saber se refere-se ou não a tudo isso que o senhor
colocou agora na última pergunta, o senhor saberia informar o
que foi apurado na época dos fatos do inquérito policial nº 2-
0059/2003 junto a Polícia Federal de São Paulo, Delegacia de
Crimes Fazendários? E se V.Sa. saberia informar se esse inqué-
rito encontra-se ainda em investigação, ou se esse inquérito se
refere à penúltima pergunta?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – O inquérito policial se
encontra arquivado. O promotor da justiça expediu arquiva-
mento, foi aceito pelo juiz e quer dizer, reiterando a decisão
afirmando não haver crime de sonegação fiscal antes de julga-
mento final de recurso administrativo, ou seja, vamos imaginar
que exista um problema na forma que a Elektro estava arreca-
dando, se isso é apurado devidamente depois de toda essa dis-
cussão judicial a Elektro vai pagar o que é devido, se assim for
determinado pela justiça, se a justiça determinar que de fato a
Elektro não deve e como de fato é a nossa posição, então tam-
bém não existe nada. Então existe um processo judicial que
nos é facultado pela lei do país e é isso exatamente que a
Elektro está fazendo, existem muitos casos de interpretação de
legislação e é exatamente isso que está ocorrendo. Por que o
processo foi arquivado? Porque não existe sonegação fiscal se
fato não existe nem a existência do tributo estabelecido clara-
mente pela justiça.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Esse processo foi arqui-
vado segundo um despacho do ministro à época então senhor
Rocha Matos, é esse o processo?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Não, não foi.
O Sr. SERGIO ASSAD – Eu gostaria de complementar a

explicação do Presidente Orlando Gonzáles e esclarecer como
é que desenrolou esse processo todinho. Houve uma denúncia
no passado de sonegação fiscal, essa denúncia ela foi levada a
Justiça Federal, delegado de Crime da Fazenda Federal, e
simultaneamente a Polícia Estadual.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então se refere ao
mesmo.

O Sr. SERGIO ASSAD – Claro.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Ele diz que não.
O Sr. SERGIO ASSAD – Veja, ele está dizendo o seguinte,

não sabe os números que o senhor citou, não sabe associar.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então existe mais algum

inquérito?
O Sr. SERGIO ASSAD – Não. Eu estou explicando para o

senhor. O inquérito que originou-se na Polícia Federal ele deri-
vou e foi juntado a Polícia Estadual por que? Porque quando
ele foi colocado na Justiça Federal argüia-se também a sone-
gação de PIS e COFINS por força de queda de arrecadação de
ICMS. Ora, tecnicamente foi decidido na Justiça Federal o
seguinte, como é que eu vou alegar que há uma sonegação fis-
cal de âmbito federal se eu não tenho provas de que houve de
fato em primeiro lugar a estadual? Então apure-se a estadual
se de fato houve sonegação e se comprovado for vamos as
vias de fato no que diz respeito a inquérito federal. Pois bem,
esse inquérito fundiu-se um único inquérito estadual, o delega-
do relator fez as suas conclusões e o promotor de justiça jul-
gou improcedente o inquérito por que? Como incriminar uma
empresa de sonegação fiscal se nem havia manifestação do
fisco sobre isso? Não havia nenhuma autuação, não havia
nenhuma cobrança, ou seja, não havia manifestação adminis-
trativa que comprovasse a fraude. Por conseguinte o juiz, ou
melhor dizendo, o promotor de justiça estadual determinou o
arquivamento do processo. É esse o trâmite senhor deputado.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Me causa algumas estra-
nhezas nas respostas e eu inclusive essa decisão judicial, inclu-
sive em cima desse inquérito, em cima desse processo que eu
fiz agora, esse requerimento a Justiça Federal que eu quero
tomar conhecimento de todo esse processo, porque muito me
estranha a decisão dada pelo juiz, com todo respeito, o juiz
Rocha Matos que hoje se encontra preso por venda de senten-
ças, então é estranho, nos causa alguma estranheza. Mas tudo
bem, na medida que nós formos recebendo essas documenta-
ções nós vamos estar analisando, e é lógico, gostaria já de
antemão pedir ao senhor Orlando Gonzáles que deverá ser
convocado a esta CPI por outras vezes para estar prestando
mais detalhes, mais esclarecimentos, porque me pairam muitas
dúvidas, eu não me dou por contente com as respostas aqui,
até coloco se ele gostaria de retificar alguma das perguntas.

Mas, senhor Orlando Gonzáles, eu gostaria de saber do
senhor se o senhor poderia colocar a disposição desta CPI os
livros fiscais dos últimos cinco anos? O senhor se compromete?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Isso é uma pergunta técnica,
os livros fiscais da nossa empresa estão à disposição de qual-
quer fiscalização seguindo a lei. Se a CPI tem esse poder nós
estamos absolutamente cumprindo rigorosamente. Se essa fis-
calização tem que ser efetuada pelos órgãos competentes, mas
isso sempre está e estará aberto a qualquer fiscalização a
empresa, nós somos uma empresa pública de concessão de
serviço público, nós somos fiscalizados pela ANEEL, pela
Receita Federal, pela Receita Estadual, por todas as fiscaliza-
ções, então claro que os nossos livros estão abertos.

Com relação a sua pergunta, quero esclarecer, nós enten-
demos que independentemente do nome do juiz envolvido,
todas as decisões que foram tomadas nesse processo foram
absolutamente de ordem técnica seguindo todas as leis vigen-
tes nesse país. E se for comprovado algum outro tema com
relação à atuação de pessoas nós não temos absoluto conheci-
mento, e nem temos opinião sobre esse assunto.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS - Só um
esclarecimento deputado Geraldo Lopes se me permite? A Lei
3642 de 16 de dezembro de 1982 do Estado de São Paulo, que
disciplina a atuação das Comissões Especiais de Inquérito e da
providências correlatas, no Artigo 2º diz o seguinte: “No exer-
cício de suas atribuições poderão as Comissões de que se trata
essa lei determinar diligências que reputarem necessárias,
requerer a convocação de secretários de Estado, funcionários,
servidores públicos, tomar depoimentos de quaisquer autorida-
des, inquirir testemunhas sobre compromisso, requisitar infor-
mações e documentos, e transportar-se aos lugares de onde se
fizer mister a sua presença”. Estou esclarecendo a dúvida do
senhor Orlando Gonzáles, esta Comissão tem sim os poderes
para isso.
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O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então senhor Orlando
Gonzáles eu volto a perguntar, o senhor dispõe a documenta-
ção necessária a está CPI? O senhor se compromete?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Se for oficiado corretamen-
te, as informações necessárias nós estamos, como eu disse,
absolutamente claros.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então senhor Presidente
solicito que se oficialize através de ofício solicitando essa
documentação.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Eu não entendi qual a docu-
mentação?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Todos os livros fiscais
dos últimos cinco anos, os registros, balanços e tudo.

Senhor Presidente, eu não me dou muito por satisfeito
com as respostas, acho até que há algumas contradições, por
isso que eu fiz questão de fazer perguntas uma a uma, até
para facilitar o entendimento do nosso relator, e assim que nós
recebermos todas as informações dos órgãos competentes nós
vamos estar confrontando, e assim, senhor Presidente, estare-
mos aqui pedindo a gentileza de ser convocado novamente o
senhor Orlando Gonzáles junto com a assessoria técnica se
necessário for para mais esclarecimentos.

Então por enquanto é só as perguntas que eu tinha a
fazer.

O Sr. SERGIO ASSAD – Senhor Presidente, eu poderia com-
plementar?

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pois não.
O Sr. SERGIO ASSAD – Eu gostaria de complementar uma

observação do nobre deputado do que diz respeito à decisão
do juiz da Vara Federal, e essa complementação tem o objetivo
de deixar muito claro, transparente, como o Presidente da
empresa disse, que a conduta desta administração tem coloca-
do com relação à empresa Elektro. A decisão do juiz federal foi
uma decisão técnica. Por que foi uma decisão técnica? Uma
decisão técnica porque o inquérito tratava da apuração de
uma denúncia de um tributo federal, mas esse tributo federal
tinha como sua origem uma denúncia de não recolhimento de
ICMS que é da esfera estadual. Pois bem, o juiz da esfera fede-
ral tomou uma decisão técnica com base em um assunto paci-
ficado nos tribunais, que quer dizer o seguinte, não compete à
justiça federal analisar qualquer tipo de denúncia de tributo na
esfera estadual. Então o que esse juiz fez foi transferir esse
inquérito da Polícia Federal para a Polícia Estadual. Essa deci-
são desse juiz poderia ser tomada por qualquer outro juiz. Por
que? Porque tem regra pacificada nos tribunais. Se ele decidis-
se contrariamente a essa regra pacificada ai sim ele estaria
tomando uma decisão contrária à regra.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Tudo bem, mas eu tenho
o conhecimento de algumas coisas, e ele contrariou uma orien-
tação da Promotoria. Esse juiz contrariou uma orientação da
Promotoria.

O Sr. SERGIO ASSAD – Veja bem, nesse particular eu me
lembro que eu vive esse momento na empresa, o promotor ele
hierarquicamente ele é inferior ao juiz, então infelizmente é
assim, em hierarquia do Exército se tem o general, o coman-
dante, etc., etc., agora, a decisão do juiz corrigiu uma decisão
ou uma recomendação de um promotor. Agora, nos que diz
respeito à solicitação de informações que V.Sa. solicitou eu só
queria complementar o seguinte, elas já são públicas, e temos
inclusive conosco, então absolutamente, já está pronta essa
informação e poderia ser atendida rapidamente ao deputado.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Gostaria então, senhor
Presidente, que fosse solicitado essa documentação.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O senhor
está satisfeito senhor deputado?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Não me dou por satisfei-
to, mas vamos aguardar que os requerimentos que nós fizemos
chegue às respostas até nós o mais breve possível para que
nós possamos avaliar e tomar outras medidas.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Pela ordem senhor Presidente.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela

ordem deputado Beth Sahão.
A Sra. BETH SAHÃO – PT – Eu queria apenas, que eu con-

cluo disso, e gostaria que V.Sas. se posicionassem a respeito é
que o grande perdedor em função da vigência de todo esse
acordo que me parece entre a própria concessionária e o
Estado são os grandes consumidores, portanto, a indústria que
é aquela que mais compra energia. E no fim das contas esse
custo da indústria acaba sendo repassado pelos produtos que
ela tem, que estão sob a responsabilidade dessa indústria, que
ela produz, que ela fabrica, etc. Quem paga isso no final das
contas acaba sendo o consumidor que lá na ponta está com-
prando aquele produto. Eu queria saber se vocês concordam
com isso ou não?

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – A senhor colocou que esse é
um acordo que existe entre as empresas e o Estado, isso não é
um acordo.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Enquanto judicialmente não se
resolve.

O Sr. ORLANDO GONZÁLES – Mas não é um acordo, quer
dizer, é uma lei e como todas as leis existem interpretações.
Interpretação do Estado é sempre o que é mais favorável para
o Estado, de fato quem paga a conta maior é o contribuinte,
isto está claro. Quer dizer, toda vez que você tem um tributo
maior o contribuinte paga mais, isso é um problema conheci-
do, mas realmente é a lei e existe uma interpretação da lei,
nós esperamos ter em breve clareza nessa dúbia interpretação
desse assunto específico, mas realmente a conta maior é do
contribuinte se for adotada a posição do Estado hoje.

A Sra. BETH SAHÃO – PT – Senhor Presidente, eu queria
também solicitar a V.Exa. que esses requerimentos de envio de
respostas, de documentação, que fosse estabelecido um prazo,
eu não sei se tem isso, mas que nós pudéssemos aqui estabe-
lecer dado ao nosso tempo exíguo que nós temos até o dia 14
de março, e se pudesse vir com um pouco mais de rapidez,
com um pouco mais de celeridade para que as nossas análises,
as nossas conclusões obedecessem a uma dinâmica um pouco
mais rápida, senão nós não vamos conseguir concluir e obser-
var tudo aquilo que nós gostaríamos de todas essas documen-
tações que nós estamos pedindo não só para os representan-
tes da empresa Elektro, mas de tantos outros depoimentos que
nós já colhemos aqui nessa CPI.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – A assessoria
técnica da Casa está providenciando realmente a colocação des-
ses prazos para que a gente possa receber esses documentos.

* * *
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – O próximo

depoente é o senhor João Gomes Aguiar, diretor Presidente da
Bandeirante Energia S.A. Já está aqui conosco o senhor João
Gomes Aguiar diretor Presidente da Bandeirante Energia,
então a gente agradece a presença deles, também será auxilia-
do por dois responsáveis da área técnica da empresa, como
essa CPI já adotou esse procedimento do auxílio às respostas.
Senhor João Gomes Aguiar muito obrigado pela sua presença,
o senhor 10 minutos regulamentares para a sua apresentação
a essa Comissão Parlamentar de Inquérito.

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Muito bom dia senhor
Presidente da CPI, nobres deputados. Eu gostaria de apresen-
tar em primeiro lugar as duas pessoas que trago comigo que é
o senhor Vanderlei Pereira que é nosso responsável da (?), e o
senhor André Almeida que é o nosso responsável tributário.

Em primeiro lugar gostaria de dizer que a Bandeirante
Energia foi formada em 1998 a partir de uma cisão da
Eletropaulo e um processo de privatização que foi na altura
adquirida parcialmente pela Eletricidade de Portugal. Houve
várias alterações durante o processo, atualmente a Bandeirante
Energia é 100% detida pela Energias do Brasil. Energias do
Brasil é uma empresa que está cotada no novo mercado da
Bovespa desde o ano passado, é uma empresa que pertence,
que entrou neste ano no índice de sustentabilidade empresarial
da Bovespa e ganhou o ano passado o Prêmio do IBGC sobre
governança corporativa, portanto, é considerada uma empresa
modelo em termos de governança corporativa, em termos de

transparência nomeadamente nos seus processos de decisão. É
uma empresa regularmente auditada por auditores independen-
tes e, portanto, todos os seus processos, todas as suas contas
são auditadas regularmente por auditores independentes e são
objeto de avaliação do mercado.

Energias do Brasil é detida cerca de 62% pela Energias de
Portugal e 38% é detida por diversos investidores que investem
na Bovespa, portanto, é uma empresa do Brasil, e sua subsidiá-
ria Bandeirante Energia é uma empresa que está completamen-
te auditada, permanentemente auditada pelo mercado.
Portanto, estamos aqui ao dispor da CPI, dos nobres deputados
que fazem parte desta Comissão para darmos todos os esclare-
cimentos que forem solicitados, quer por mim ou quer pelas
pessoas que me ajudam, mas também gostaria desde já dispo-
nibilizar toda a documentação que entenderem necessário para
o esclarecimento de questões que possam ser colocadas.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Pela
ordem deputado Geraldo Lopes o primeiro inscrito.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu quero aqui agradecer
a presença do senhor João Gomes Aguiar e os seus assessores
e dizer que as perguntas que eu faria os senhores terão com
bastante, com mais facilidade de respondê-las porque os
senhores acompanharam o desenrolar do nosso depoente
anterior. As perguntas são as mesmas até porque se trata de
empresas do mesmo setor.

Nós já ouvimos aqui inúmeros depoimentos e muitas coisas
temos ainda que apurar, mas para os senhores terem uma idéia
da importância desta CPI, em alguns setores nós já apuramos
sonegações de bilhões, setor dos frigoríficos bilhões em sonega-
ção. E quem perde com isso? Não é só o Estado, é o povo do
Estado que perde a segurança, perde a educação, perde a
saúde. Não é verdade? Então eu vou passar as perguntas, e
creio realmente que os senhores vão ter as facilidades porque já
acompanharam e as perguntas serão as mesmas, com algumas
mudanças talvez por outros colegas aqui presentes.

V.Sa. tem conhecimento técnico de como se opera o reco-
lhimento do ICMS pelas empresas de energia elétrica?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Tenho conhecimento de
como se opera o recolhimento do ICMS na Bandeirante, e
tenho alguma idéia de como se opera em geral nas empresas
do Estado. Não tenho um conhecimento pormenorizado por-
que isso é feito regularmente pelos serviços. Posso acrescentar
que nós recolhemos o ICMS de acordo com o regulamento do
ICMS, com a legislação, recolhemos a partir da faturação que é
efetuada todos os meses, e recolhemos a partir do terceiro dia
da emissão da fatura.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Os procedimentos são
iguais para todas as empresas?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Eu penso que sim. Daquilo
que eu conheço os procedimentos são iguais e respeitando o
regulamento do ICMS.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – É do conhecimento de
V.Sa. se o recolhimento do ICMS obedece a normas comuns ou
se existe procedimentos diferentes, ou seja, métodos próprios
para cada empresa de energia elétrica? Os senhores tem
algum método?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Eu creio que no passado
houve diferentes interpretações sobre o método de recolhi-
mento, chamado recolhimento por fora ou recolhimento por
dentro. Mas, penso que atualmente todas as empresas reco-
lhem o chamado recolhimento por dentro, que é o entendi-
mento que a Fazenda tem sobre o modo correto de fazer esse
recolhimento.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Vocês fizeram alguma
solicitação a Secretaria da Fazenda pedindo alguma orienta-
ção? Sim ou não?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Não. Não foi feito.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Houve alguma auto de

infração?
O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – No caso da Bandeirante

houve uma situação em Santos ocorrido em 2001, se não me
engano, em que houve uma liminar que nos obrigou tempora-
riamente, nos obrigou a fazer um recolhimento diferente
daquele que fazíamos em todas as prefeituras em toda área da
nossa intervenção. Essa liminar nos obrigou a fazer o recolhi-
mento de forma diferente daquela que nós fazíamos no nosso
território, dos nossos clientes. Esse recolhimento foi feito de
modo diferente da interpretação que a Fazenda tinha, poste-
riormente a Fazenda conseguiu derrubar essa liminar nos tribu-
nais e, portanto, a partir daí o recolhimento foi feito da forma
que a Fazenda recomenda. Houve um auto de infração da
Fazenda relativamente ao período posterior a situação da der-
rubada da liminar. Se me permite só acrescentar, nesse
momento a área de Santos já não é uma área pertencente a
Bandeirante porque da Bandeirante inicial houve um processo
de cisão e, portanto, essa área já não está conosco.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então a Fazenda ganhou
esse processo?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Ganhou.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E os períodos pra trás,

como é que ficaram? Houve o recolhimento ou foi perdoado?
O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – O processo ainda não está

completamente encerrado, há um auto da Fazenda, a Fazenda
ganhou essa liminar e, portanto, o procedimento passou a ser
o procedimento que a Fazenda tem, há discussão nos tribunais
sobre aquilo que não foi recolhido corretamente durante esse
período.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então vocês recorreram?
As empresas recorreram?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – As empresas recorreram do
auto que a Fazenda, do processo que a Fazenda pos, mas o que
está em causa é apenas o tributo posterior à decisão do tribunal
da derrubada da liminar. Aquilo que foi cobrado enquanto a
liminar foi vigente isso não está em causa, penso eu.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Após esse auto de infra-
ção houve mais algum auto de infração ou não?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Que eu saiba não.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – A empresa representada

por V.Sa. já concedeu descontos aos seus fornecedores modifi-
cando a base de cálculo do ICMS? E qual é a base legal para
cálculo do imposto?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – A empresa em termos de
tarifários obedece estritamente aquilo que são as orientações,
ou as legislações estabelecidas pela ANEEL e, portanto, tem
um procedimento uniforme para todos os seus clientes, não
pode fazer descontos nas suas tarifas. É um procedimento que
é regulamentado pela ANEEL e é um procedimento uniforme
para todos os clientes e que nós que somos uma empresa que
prestamos um serviço público regulado pela ANEEL, portanto,
não pode fazer descontos tarifários para os seus clientes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E nem a base de cálculo
houve modificação?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Não.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – V.Sa. saberia me infor-

mar por qual motivo era dado um desconto na base de cálculo
de imposto para que a partir de um faturamento a menor fosse
aplicada à alíquota de ICMS? Sendo que essa demonstração
fosse melhor justificada se fosse feita pelo faturamento correto
da demanda efetivamente contratada ou faturada? Não sei se
é o caso da empresa de V.Sa.

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Não é aplicada na
Bandeirante, isto é, nós aplicamos o ICMS sobre o faturamento
efetuado, que é aquilo que diz o regulamento e, portanto, a
questão de demanda contratada ou da demanda registrada ou
verificada é uma questão que obviamente que pode haver
sempre duas interpretações. Mas a nossa que é também a
interpretação da Fazenda é que aquilo que é faturado é que é
que deve ser objeto do tributo. E o que é faturado tem duas
componentes, uma componente referente à energia e uma
componente relativa à demanda, e essa componente na fatura-
ção é a demanda contratada.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Os procedimentos da
empresa de V.Sa. são os mesmos procedimentos de outras
empresas ou o senhor conhece algum procedimento realizado
por alguma outra empresa que seja diferente?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Eu não conheço. Daquilo
que eu conheço os procedimentos são iguais.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – O senhor recolhe pelo
valor contratado ou o senhor recolhe pelo valor de venda?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Nós recolhemos pelo valor
faturado.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E qual é o correto é pelo
valor faturado ou pelo valor contratado?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Um esclarecimento adicio-
nal aqui.

O Sr. – Nós recolhemos conforme o regulamento do ICMS
estabelecido pela Secretaria da Fazenda, e lá estabelece que
deve ser calculado o ICMS sobre os valores faturados junto ao
cliente. Acontece apenas duas exceções na área da Ban-
deirante que são imposições de liminares que vieram da justiça
e que a empresa teve que se adaptar a elas, são dois clientes
que entraram na justiça solicitando que a empresa ao invés de
faturar e cobrar o ICMS com base no valor da demanda contra-
tada que o fizesse com base nos valores registrados se esses
forem menores que o contratado. Então nós temos duas exce-
ções que a empresa teve que se adaptar em função de uma
determinação da justiça. Em contrapartida para que isso fique
perene até que tenha uma decisão judicial definitiva, o valor
da diferença de ICMS que por ventura ocorra, a empresa tam-
bém apresenta a fatura e o cliente deposita esse valor em
juízo, até que haja uma decisão definitiva, e ai e o cliente tiver
razão ele recolhe esse dinheiro, se o fisco tiver razão esse
dinheiro será recolhido ao fisco.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Esse processo todas as
empresas tem?

O Sr. – Não, na verdade o país inteiro hoje está sujeito a
processos dessa natureza, porque isso difundiu no setor elétri-
co de uma maneira geral um debate na justiça entre o que é o
correto, faturar pela demanda registrada ou pela contratada,
ou seja, pelo menor valor a luz do regulamento de cada
Estado. No nosso caso nós temos dois clientes que procuraram
a justiça e ganharam uma liminar que da o direito de receber o
faturamento dele com essa separação, em outros Estados nós
não temos conhecimento.

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Gostaria só de acrescentar
que aqui a Bandeirante Energia tem um papel perfeitamente
neutro, não ganha e nem perde pelo fato de recolher de uma
ou de outra forma, nós procuramos é respeitar a legislação em
vigor. E a legislação estabelece um procedimento que é de
acordo com o que é faturado, e aquilo que nós faturamos, de
acordo com as recomendações da ANEEL tem duas componen-
tes, uma componente de energia e uma componente da
demanda, e a componente da demanda que é faturada nor-
malmente aos clientes e ainda de acordo com a recomendação
da ANEEL é a demanda contratada. Faturar ou imputar o ICMS
a partir de um conceito diferente é violar regulamentação da
ANEEL relativa às tarifas, e isso nós não fazemos. Portanto,
obviamente, se há uma decisão do tribunal temos que respei-
tar a decisão do tribunal, e ai essas duas exceções.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Serviços prestados pela
empresa de V.Sa., tais como: vistoria de unidades consumido-
ras, aferição de medidor, aferição de tensão, religações nor-
mais, religações de urgências, emissão de segunda vida de
fatura obtidas pelas concessionárias de energia elétrica são
oferecidas a que tributação? A municipal, estadual ou a ambas
ou só a estadual?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Eu pediria ao meu respon-
sável à área de tributação que falasse porque esses pormeno-
res eu não conheço.

O Sr. – Quando trata-se de serviços à gente oferece a tri-
butação municipal. Energia elétrica a estadual. Ao município
quando aplicável.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Senhor Presidente, gos-
taria de deixar já registrado que contradiz o que nos respondeu
o Presidente da Elektra, falou que era estadual.

O Sr. – Queria só explicar, quando um serviço se enquadra
na Lei Complementar 116/2004 ela é de âmbito municipal, e
quando se enquadra nessa legislação é recolhida para o muni-
cípio pelo ISS. Só para ficar claro.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E as vendas isentas? São
oferecidas a tributação?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Vendas isentas? Eu desco-
nheço que haja vendas isentas.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Não há essas vendas feitas
a pessoas menos favorecidas que tem desconto, taxa mínima?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Essas são chamadas baixa
renda. Baixa renda é objeto de uma tarifa especial também
fixada pela ANEEL, mas é objeto também da aplicação do
ICMS.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então os senhores reco-
lhem sobre as vendas isentas?

O Sr. – Quando a venda é isenta, por exemplo, a classe
residencial, quando consome até 90 kWh/hora ela é isenta do
ICMS, mas não é isenta dos outros impostos como PIS e
COFINS, então a gente faz o recolhimento do PIS e COFINS,
mas por uma determinação de uma legislação estadual ela é
isenta do ICMS, só nesse caso que a gente aplica a isenção,
isso está na lei.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Senhor Presidente, estou
tentando localizar aqui uma folha.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Fique à
vontade nobre deputado.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Não consigo localizá-la.
Mas, eu gostaria de perguntar ao senhor a mesma pergunta
que eu fiz, acho que o senhor já disse até no início da sua fala,
mas eu gostaria de ter a confirmação, se o senhor disponibili-
zaria a esta Comissão também os livros fiscais, documentação
que fosse solicitada por esta Comissão? Se o senhor se com-
promete a disponibilizar.

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Toda a nossa documenta-
ção, como eu disse no início, a Bandeirante Energia é uma
empresa que faz parte de uma empresa que é a Energias do
Brasil que está na Bovespa, tem os máximos critérios de trans-
parência e, portanto, toda a nossa documentação está aberta
para toda e qualquer inspeção ou auditoria que as entidades
reconhecidas pelo Estado para efetuar esse tipo de inspeções,
que já foi lido aqui pelo Presidente da CPI, que a CPI tem essa
capacidade, portanto, estamos inteiramente disponíveis para
trazer toda a documentação que a Comissão queira.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Muito obrigado, eu
agradeço. Agora, a empresa está envolvida em algum proces-
so? Porque na inquisição anterior que nós fizemos nós temos
alguns números de processos, alguns procedimentos tanto no
Ministério Público quanto na Secretaria da Fazenda, na justiça,
na DIPO, e eu pergunto ao senhor se a sua empresa tem algum
inquérito, algum processo, algum procedimento em andamen-
to ou não?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Relativo ao ICMS?
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Exatamente.
O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Desconheço totalmente,

pelo que eu saiba não temos nenhum processo relativo ao
ICMS, a não ser aquele caso do ICMS de Santos que lhe falei,
por via daquela liminar que nos obrigou temporariamente a
recolher o ICMS de forma diferente daquela que nós praticáva-
mos para todos os nossos clientes e que, portanto, a Fazenda
depois conseguiu derrubar. De resto não temos mais nenhum
processo.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Em cima dessa pergunta
o senhor falou de Santos, e nas outras cidades onde é atendida
pela companhia de V.Sa. o procedimento era o mesmo que era
feito em Santos?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Exatamente.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E não houve nenhum

processo?
O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Não.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Muito bem. Senhor
Presidente, eu me dou por satisfeito e se os nobres colegas
tiveram algo.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Eu não
tenho mais nenhuma deputada e nenhum deputado inscrito.
Quero agradecer aqui a presença do senhor João Gomes
Aguiar, e também do senhor Vanderlei Pereira e do senhor
André Almeida, não sei se vocês têm mais alguma colocação a
fazer?

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Não, é só mostrar mais
uma vez toda a nossa disponibilidade para buscar todos os
esclarecimentos que a CPI entenda e que estiverem ao nosso
alcance.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Como nós temos ainda,
eu faço questão de frisar, inúmeros requerimentos de informa-
ções aos órgãos públicos, até para que nós possamos nos
embasar melhor, e comparar as informações que eles remete-
rem com o depoimento dado por V.Sa. e por todos os depoen-
tes de hoje, e com certeza a posteriori vocês estarão novamen-
te sendo convidados ou convocados para poder estarem com-
parecendo a esta CPI, e eu gostaria de estar contando desde já
com a anuência de V.Sa.

O Sr. JOÃO GOMES AGUIAR – Estamos inteiramente dis-
poníveis, como não podia deixar de ser, naturalmente o que
solicitamos é que se for possível a Comissão se debruce sobre
casos concretos. No caso da Bandeirante estamos convencidos
que não há casos concretos nenhum, porque o nosso procedi-
mento é totalmente transparente. Mas isso não significa que
nós não estejamos totalmente disponíveis para aqui vir.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu agradeço. Eu só que-
ria que o senhor entenda que a nossa posição é de realmente
ir a fundo nessa questão, é lógico que nós estamos dependen-
do de alguns órgãos para fornecer, como eu já disse, alguns
documentos e é de posse deles que nós vamos ver se há neces-
sidade do comparecimento de V.Sas. aqui novamente ou não.
Então eu senhor Presidente, dou por encerrada e agradeço a
presença do doutor.

* * *
O Sr. SERGIO OMAR (?) – Obrigado, agradeço o convite da

Comissão, e a possibilidade de poder contribuir com algum
esclarecimento que seja necessário para vocês.

Eu sou Presidente do Grupo (?) que é a controladora, a (?)
é uma corporação americana de Michigan nos Estados Unidos
que tem quase 100 anos no negócio de distribuição, transmis-
são de energia elétrica, e a (?) comprou esse grupo de empre-
sas no ano de 99 e desde então eu estou administrando o
Grupo.

Nós temos quatro pequenas distribuidoras no interior de
São Paulo, são pequenas, estão qualificadas como pequenas
pela ANEEL por ser consumidoras de menos de 500 (?) anuais.
Nas quatro áreas de concessão temos 170 mil consumidores e
uma população de pouco mais de meio milhão de habitantes.
Me parece que é uma apresentação e fico à disposição dos
senhores.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Deputado
Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Senhor Sergio Omar (?),
antes de fazer a pergunta eu vou fazer uma colocação que eu
fiz na anterior, também acredito que terão mais facilidade para
poder responder, até porque as perguntas são as mesmas per-
guntas, não tem muito o que fugir das perguntas anteriores.
V.Sa. tem conhecimento técnico de como se opera o recolhi-
mento do ICMS pelas empresas de energia elétrica?

O Sr. SERGIO OMAR (?) – Eu tenho conhecimento de
todos os estágios que fazem parte do faturamento e recolhi-
mento da nossa empresa, do nosso Grupo de empresas.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então o senhor poderia
dizer com referência a empresa do senhor quais são os proce-
dimentos? De que forma se dá? Para a gente entender melhor
esse setor energético, de que forma se da os recolhimentos,
como são recolhidos os tributos? Gostaria de acrescentar até
mais um pouquinho nessa pergunta, quando o senhor contrata
na geradora, o senhor contratou, chegou à empresa do senhor
e o senhor passa a ser distribuidor? É isso?

O Sr. SERGIO OMAR (?) – É isso.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Como é que se da toda

essa operação? A geradora tem algum recolhimento? O senhor
se credita de alguma coisa? Como é que funciona tudo isso ai
para nós entendermos um pouquinho melhor?

O Sr. SERGIO OMAR (?) – Do recolhimento da geradora eu
gostaria que explicasse aqui algum dos meus assessores, por-
que não estou com o detalhe concreto de como está recolhen-
do a geradora.

O Sr. – Nesse caso ele é diferido a distribuidora.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Ele é diferido na geradora,

mas quando chega na distribuidora daí pra frente que vai ter?
O Sr. – Isso, vai ter a cobrança do consumidor e o recolhi-

mento fiscal.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Entendi. É do conheci-

mento de V.Sa. se o recolhimento do ICMS obedece a normas
comuns, ou se existe procedimentos diferentes, ou seja, méto-
dos próprios para cada empresa de energia elétrica?

O Sr. SERGIO OMAR (?) – Nós não temos nenhum método
próprio, a nossa política é seguir absolutamente a regulamen-
tação estabelecida pela lei do Estado. Nesse sentido ficamos
atentos se existe alguma mudança na interpretação de alguma
coisa, mas estamos absolutamente nessa linha de cumprir exa-
tamente como que manda a lei estadual. Não temos nenhum
método próprio.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Os senhores tem algum
auto de infração da Secretaria questionando qualquer coisa?

O Sr. SERGIO OMAR (?) – Nós últimos anos não tivemos
nenhum auto de infração, acho que no ano de 2002 acho que
gente teve uma infração no valor de seis mil reais por o reco-
lhimento de ICMS de um consumidor que estava sendo fatura-
do como rural e a autuação foi porque o fiscal achou que o
consumidor em vez de rural era industrial, isso foi no ano de
2002, isso foi uma autuação de seis mil reais.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu não compreendi.
O Sr. – A autuação foi de seis mil reais.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu entendi 100 mil reais.
O Sr. – A autuação foi de seis mil reais, e na verdade era

um consumidor que tinha uma atividade rural, porém desen-
volvia também alguma industrialização da sua produção rural,
e a Secretaria da Fazenda entendeu que essa industrialização
tinha predominância sobre a atividade rural. No caso específi-
co ele tirava o leite e pasteurizava o leite, então eles entende-
ram que a pasteurização tinha predominância sobre o rural.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Vocês recolheram ou
pagaram a multa?

O Sr. – No caso nós ainda estamos discutindo, esse valor
de seis mil hoje vale 10 mil reais.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – E só foi esse auto de
infração?

O Sr. – Só.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – A empresa representada

por V.Sa. já concedeu descontos aos seus fornecedores modifi-
cando a base de cálculo do ICMS? E qual é a base legal para o
cálculo do imposto?

O Sr. SERGIO OMAR (?) – Não concedemos absolutamente
nenhum desconto. Acho que a pergunta está referida a aquela
que foi feita anteriormente se a gente fatura pela demanda
medida ou pela demanda contratada?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Ela tem uma correlação,
mas não é exatamente isso, mas tem.

O Sr. SERGIO OMAR (?) – A gente fatura pela demanda
contratada.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Essa pergunta ainda não
cheguei a fazer da demanda.
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O Sr. – O que acontece é o seguinte, por trabalharmos
num setor regulado o nosso preço na verdade é uma tarifa, e
essa tarifa é fixada por resolução da ANEEL, que é o órgão
regulador do setor, então qualquer distribuidora se ela preten-
de dar algum desconto ao consumidor na verdade ela tem que
dar publicidade a esse desconto, estender para todos os consu-
midores que sejam da mesma classe, em obediência ao princí-
pio da isonomia.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu tenho informações que
há uma diferença de três por cento que é sonegado nessa área
de energia elétrica, tanto é que eu estou pedindo através dos
meus requerimentos aos órgãos competentes essa informação
para ver se é exata ou não, e lógico que depois estarei convidan-
do um depoente que tem um pouco de conhecimento nessa área
que parece que há realmente uma sonegação de três por cento.
Os senhores tem algum conhecimento a respeito?

O Sr. – Não temos conhecimento.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então os senhores reco-

lhem dentro da lei?
O Sr. – Sim, de acordo com o regulamento do ICMS.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Obrigado. Essa pergunta

eu acredito que ela já tenha, todas as minhas perguntas ela
tem relação uma com a outra, porque depois é que nós vamos
poder estar realmente avaliando as respostas, confrontando
para ver se realmente foi colocado a contento, se ficou bem
esclarecido ou não.

V.Sa. saberia informar se as receitas dos serviços de visto-
rias de unidades consumidoras, aferição de medidor, aferição
de tensão, religações normais, religações de urgência, emissão
de segunda via de fatura obtidas pelas concessionárias de
energia elétrica, se elas são oferecidas à tributação? E a qual
tributação, municipal, estadual ou a ambas?

O Sr. – Na verdade a gente entende que a energia elétrica
ela é tributada de acordo com regulamento que é energia,
demanda entre outros componentes que estão previstos na
legislação, alguns dos serviços na verdade eles poderiam ser
tributados pelo ISS e nós temos o entendimento que existe
uma imunidade no caso.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Poderiam mas não são
tributos?

O Sr. – Nós entendemos que não.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Vocês recolhem ou não?
O Sr. – Não. Até porque a gente entende que existe uma

imunidade no caso ou porque o serviço não é prestado pela
nossa empresa.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Esse é o entendimento
dos senhores?

O Sr. – Só um aparte? Eu sou advogado da empresa e con-
sultor deles nessa parte. Alguns dos serviços citados por V.Exa.
eles não estão diretamente relacionados aquela relação de ser-
viços da Lei Complementar 116, que trata sobre o recolhimen-
to de ISS. Então alguns dos serviços mencionados em tese eles
não seria tributados pelo município por falta de previsão legal.
Outros serviços, e a grande maioria deles que foram citados,
não são executados pela nossa concessionária, a nossa conces-
sionária terceiriza o serviço, por exemplo, emissão de segunda
via de fatura, não é feito pela nossa empresa.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Mas essas empresas ter-
ceirizadas recolhem ao município?

O Sr. – A nossa informação é de que todas elas recolhem e
nós fazemos o controle desse recolhimento. Então a nossa con-
cessionária particularmente não faz, não realiza alguns desses
serviços que foram mencionados.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Quais serviços são reali-
zados pela empresa já que não são todos terceirizados?

O Sr. – Serviços realizados pela empresa são aqueles que
estão relacionados diretamente com a operação de distribui-
ção de energia elétrica, então se tratando nesse caso alguns
dos exemplos que eu poderia citar seria a religação, isso está
diretamente relacionado com a atividade de distribuição de
energia elétrica.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então esse serviço não é
terceirizado?

O Sr. – Não, não é terceirizado, porque está previsto na
concessão.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Mas ele é ou não uma
prestação de serviços?

O Sr. – Ele está diretamente relacionado com a atividade
de distribuição de energia elétrica, é uma atividade diretamen-
te relacionada a serviço de prestação pública de distribuição de
energia elétrica.

O Sr. GERALDO LOPES- PMDB – Há algum recolhimento
ao município?

O Sr. – Não, porque não existe previsão legal para isso.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Dos outros serviços tam-

bém executados pela empresa há algum recolhimento ao
município?

O Sr. – Não, porque não existe previsão legal.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Muito bem. V.Sa. sabe-

ria me informar se as receitas recorrentes de vendas isentas
são oferecidas à tributação?Se as vendas isentas são ofereci-
das à tributação? Aquelas vendas feitas a consumidores de
baixa renda.

O Sr. – Consumidores rurais, exatamente, poderiam
entrar, essas não são tributadas, existe a previsão legal que as
vendas isentas não são tributadas. Se o consumidor é conside-
rado, por exemplo, rural existe a previsão legal para o ICMS.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então vocês não reco-
lhem?

O Sr. – Não, se existe a previsão legal para o não recolhi-
mento do imposto não é recolhido.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Baseado em que?
O Sr. - No regulamento do ICMS.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Regulamento do ICMS

da Secretaria da Fazenda Estadual ou Federal?
O Sr. – Estadual.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então vocês não reco-

lhem?
O Sr. – Não, se é isento não recolhe. Só um minutinho por

favor.
O Sr. – Excelência me permite mais um aparte. Na verdade

o recolhimento que foi mencionado que não é feito é o recolhi-
mento do ICMS porque o próprio regulamento prevê que nessa
hipótese não há incidência do imposto. Na verdade não é que
não haveria incidência, não haveria a obrigação do recolhi-
mento, então nós não cobramos do consumidor, por exemplo,
consumidor rural ou consumidor baixa renda, etc., não há a
previsão de recolhimento. Quanto à baixa renda particular-
mente, a Fazenda do Estado entende que em algumas hipóte-
ses as concessionárias recebem uma chamada subvenção do
baixa renda, exatamente por ela reduzir o valor da tarifa para
esse consumidor ela tem que ter uma compensação financeira
para a manutenção do equilíbrio financeiro do contrato. A
Fazenda do Estado entende que essa subvenção deveria ser tri-
butada pelo ICMS, e essa subvenção e essa incidência vem
sendo questionada não pelas concessionárias isoladamente,
mas pelo próprio Sindicato das concessionárias que moveu
uma ação coletiva, e vem depositando os valores respectivos
em juízo.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então existe ai um pro-
cedimento, um processo, qualquer coisa do tipo que vocês
recorreram no caso? Todas recorreram?

O Sr. – Na verdade o Sindicato moveu uma ação em nome
de todas as concessionárias de energia.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Senhor Presidente, eu
gostaria inclusive que V.Exa. tentasse junto a esses órgãos
públicos agilizar o mais rápido possível as informações dos
nossos requerimentos, até para nós termos, nos posicionarmos
melhor, porque eu vejo realmente, e segundo informações téc-

nicas que eu tenho, existem inúmeras irregularidades, inclusive
esses três por cento que eu falei. A outra empresa diz que
recolhe e eles já não recolhem, então quer dizer, alguma coisa
está errada, alguém deve estar infringindo, então eu gostaria
senhor Sergio Omar, Presidente, que o senhor disponibilizasse
a documentação fiscal, os livros dos últimos cinco anos a esta
CPI. Eu queria saber se o senhor se compromete a disponibili-
zá-los?

O Sr. SERGIO OMAR (?) – Sim, não tem nenhum impedi-
mento.

O Sr. – Eu gostaria de fazer um esclarecimento, com rela-
ção à pergunta se é oferecida a tributação sobre vendas isen-
tas, quando disse que não recolhemos nós não recolhemos
ICMS, mas nós recolhemos outros tributos que não dão essa
mesma isenção, por exemplo PIS e COFINS sobre um fatura-
mento de um consumidor rural eu não vou pagar ICMS, porque
a legislação do ICMS diz que ele não deve recolher o ICMS,
porém a legislação federal não o isenta, como a do Estado.
Então nós não recolhemos o ICMS, mas recolhemos o PIS e
COFINS, talvez uma empresa responda que recolhe porque ela
está pensando no tributo federal.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então existe ai uma
orientação da Secretaria da Fazenda nesse sentido?

O Sr. – Isso. Uma orientação de que se existe uma isenção
esse consumidor não deve pagar o ICMS, ele não paga o ICMS,
porém a concessionária paga os outros tributos que incidem
sobre a receita como, por exemplo, PIS e COFINS.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Senhor Presidente, eu
dou por encerrada os meus questionamentos, as minhas per-
guntas, até porque por falta dessas informações dificulta algu-
mas confrontações, e eu pediria ao senhor Sergio Omar se o
senhor estaria disponível em outra oportunidade para atender
essa convocação dessa CPI, para prestar, e ai sim, quando nós
estivermos também já confrontadas as informações e tiver
mais avançada.

O Sr. SERGIO OMAR (?) – Com prazer.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Eu agradeço senhor

Presidente, e me dou por satisfeito.
O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Não

havendo mais deputados inscritos eu agradeço o senhor Sergio
Omar (?), senhor Fernando Lima e o senhor Ricardo Vilagra,
não sei se vocês tem mais alguma colocação a fazer. Mas a
gente agradece a presença aqui na CPI.

* * *
O Presidente, frente à dúvida da Deputada Beth Sahão,

estipulou, de acordo com a legislação, que o prazo para as res-
postas dos requerimentos apresentados seja de 15 dias.

Foi aprovado requerimento do Deputado Geraldo Lopes
pedindo informações à Justiça Federal sobre o andamento e a
respectiva cópia do inquérito policial, processo
2003/6181001239-1 (doc 29).

* * *
5.8 Dia 01/03/2007
Oitiva do Sr. Evandro Coura - Reunião Informal
Presentes os Deputados Conte Lopes, Geraldo Lopes e

Roberto Morais. Neste dia, aconteceram reuniões de diversas
comissões temáticas e do Colégio de Líderes simultaneamente,
assim os demais membros viram-se impedidos de comparecer.
Deste modo, o Presidente da Comissão decidiu pela reunião
informal.

O Sr. Evandro Coura, Presidente da Rede Empresas de
Energia Elétrica, fez um depoimento informal à Comissão. O Sr.
Wilson Ferreira Júnior, Presidente da Companhia Paulista de
Força e Luz, Companhia de Força e Luz Piratininga e
Companhia de Luz e Força Santa Cruz não podendo compare-
cer neste dia, solicitou que fosse marcada uma nova oitiva
para o dia sete de março.

* * *
O Sr. EVANDRO COURA – Antes de mais nada, quero

agradecer o convite. Acho que, como de praxe, como as oca-
siões anteriores que estivemos presentes nesta Casa, enquanto
empresas de serviço público, estamos sempre prontos a prestar
todos os esclarecimentos que os Srs. Deputados acharem
necessários em relação a qualquer aspecto do serviço que
prestamos, no caso, o serviço de energia elétrica.

Apenas para dar uma idéia geral, o Grupo Rede foi funda-
do há 104 anos. É o Grupo privado mais antigo do setor elétri-
co brasileiro. Hoje, esse grupo é composto por oito empresas
de distribuição de energia, duas empresas de geração de ener-
gia e mais duas empresas, que chamamos de segmento não
regulado, que é uma empresa de comercialização de energia e
uma segunda empresa que presta serviços, visando a fideliza-
ção dos grandes clientes. Acho que é importante termos a
idéia que o Grupo atua em seis Estados brasileiros - tem qua-
tro empresas atuando em São Paulo. Uma das empresas que
atua em São Paulo também atende a um pequeno pedaço do
Sul de Minas Gerais. Temos uma empresa no Paraná, uma no
Mato Grosso, uma no Pará e outra no Tocantis. Na verdade,
distribuímos energia elétrica em 30% do território nacional.
São 502 municípios atendidos pela Rede, um pouco mais de
três milhões de consumidores, 12 milhões de habitantes e uma
força de trabalho, considerando empregados diretos e terceiri-
zados, que vai a quase 10 mil pessoas.

Para os senhores terem uma idéia, o Grupo Rede, assim
como as demais empresas do setor elétrico, em especial as dis-
tribuidoras, trabalham com um nível de regulação extrema-
mente forte. Somos regulados, a nível estadual, pela Agência
Nacional de Energia Elétrica, que tem como parceira no Estado
de São Paulo a CSPE, Comissão de Serviços Públicos do Estado.
Toda essa regulação é baseada em uma questão de equilíbrio
entre consumidores e concessionárias, onde todas as partes
têm os seus direitos e obrigações.

Acho que é importante registrar que nós, empresas de dis-
tribuição, somos fiscalizados permanente tanto pela CSPE,
aqui em São Paulo, quanto pela ANEEL e outras instituições
congêneres a CSPE nos demais Estados onde prestamos esses
serviços. Obviamente, também somos fiscalizados pela Polícia
Federal, pelo Fisco estadual e todos os demais órgãos de con-
trole do Estado brasileiro.

Para os senhores terem uma idéia, em termos de número
de consumidores, 44% dos nossos consumidores estão no
Estado do Pará, 26% dos nossos consumidores no Estado do
Mato Grosso, 11% dos nossos consumidores estão no Estado
do Tocantins e 19% dos nossos consumidores estão nos
Estado de São Paulo e Paraná. Sendo que Paraná é uma
empresa pequena então, cerca de 18% estão aqui no Estado
de São Paulo. Também é importante lembrar a todos que,
como setor regulado, recebemos da Agência Nacional de
Energia Elétrica um conjunto de tarifas que têm que ser aplica-
das a todos os nossos consumidores. Anualmente recebemos
um ajuste em nossas tarifas e a cada quatro ou cinco anos,
dependendo do contrato que a concessionária assinou na
época temos uma revisão total das nossas tarifas.

A ANEEL usa metodologia semelhante a da Inglaterra,
onde parte do Estado de equilíbrio financeiro das concessioná-
rias e separa os custos da concessionária em duas partes: uma
que é chamada parcela “a”, que são os custos não gerenciá-
veis pela concessionária, impostos, energia comprada, encar-
gos e etc, etc, que são repassados direto para a tarifa. E uma
segunda parcela, a parcela “b”, que são custos gerenciados
pela concessionária, como mão-de-obra e outros custos afins.
Essa é a composição, juntando parcelas “a” e “b”, da tarifa
das concessionárias. Para a parcela “a”, efetivamente é repas-
sado para a tarifa aquilo que você paga.

Para a parcela “b”, a ANEEL desenha, de maneira geral,
uma empresa de referência que pretende refletir, de maneira
ideal, a operação de cada uma das concessionárias em sua
área de concessão. Isso é uma parte da empresa de referência
que, na verdade, leva a valores de custos de operação em
manutenção. E a segunda parte dessa parcela “b” é a remune-
ração de capital, onde você tem uma metodologia de avaliação
dos ativos que são necessários para a companhia fazer a sua
operação. Em cima desses ativos e colocado uma taxa de
remuneração baseado no custo de capital.

Outra questão que gostaria de relatar é o que acontece
com a receita da empresa, que é um problema extremamente
importante. Em uma empresa, de maneira geral, apenas 30%
de sua receita fica efetivamente com a empresa para ser
gerenciado. Os outros 70% são repassados ao consumidor e
são custos que a empresa vê como encargos setoriais, energia
comprada, encargos de transmissão, Pis/Cofins, o próprio ICMS
e ISS. Essas tarifárias têm se reduzido substancialmente à
medida que a inflação cai. Até porque reajustes são com base
na inflação passada. São com base no repasse nos custos,
como já disse na parcela “a” e, na parcela “b” são com base
na inflação reduzida do chamado fator “x”. O fator “x” é um
fator que, entre outros pontos de crescimento da produtividade
da concessionária. Você tem a inflação e reduz dessa inflação
o fator “x”, o que leva você, nos últimos anos, a reajustes que
se reduzem bastante. Inclusive, no caso de 2006, uma das nos-
sas concessionárias em São Paulo houve redução de tarifa de
um pouco mais de um por cento, considerando a inflação
baixa, considerando o crescimento da produtividade dessa
empresa. Hoje, a tarifa média para os consumidores residen-
ciais, em quase em todas as empresas do grupo é inferior a
trezentos Reais. Aliás, são tarifas bastante módicas, se compa-
radas com outras regiões do Brasil.

Não vou me estender demais nessa questão. Gostaria de
falar um pouco mais sobre o novo modelo do setor elétrico
que, entre outras coisas, tem como objetivo garantir o supri-
mento e aumentar a modicidade tarifária para as concessioná-
rias, no equilíbrio entre as necessidades da concessionária e a
capacidade de economia. Dentre as questões importantes
levantadas por esse novo modelo estão a completa separação
das atividades de geração, transmissão e distribuição e tam-
bém o fato que, isso, particularmente, afetou nossas empresas
em São Paulo, nenhuma empresa concessionária pode ter o
controle acionário, pode ter outros investimentos que não o
seu próprio investimento na distribuição. Ter o controle acioná-
rio, no nosso caso, no passado uma distribuidora controlava
outra. Hoje, não. Todas elas são independentes e controladas
por uma empresa holding que se chama Rede.

Na Caiuá de Distribuição de Energia Elétrica, uma das nos-
sas empresas, atendemos uma área, vou falar das nossas
empresas em São Paulo, 9.150 quilômetros quadrados, são 24
os municípios atendidos, quase 200 mil consumidores e uma
população em torno de 500 mil pessoas. A Caiuá tem como
centro a cidade de Presidente Prudente. O Vale do Parana-
panema, outra empresa que atendemos, fica basicamente ao
lado da Caiuá, atende uma área de 11.770 quilômetros qua-
drados, são 27 municípios, 147 mil consumidores e uma popu-
lação atendida na ordem de 400 mil pessoas. A Bragantina
atende uma área de três mil e quinhentos quilômetros quadra-
dos, atende não só o Estado de São Paulo, como uma pequena
parte do Sul de Minas Gerais, são 15 municípios atendidos e
110 mil consumidores, com população total da ordem de 300
mil pessoas. A última empresa, a Companhia Nacional de
Energia Elétrica distribui energia em quatro mil e quinhentos
quilômetros quadrados, são 15 municípios atendidos, com 90
mil consumidores e cerca de 200 mil pessoas é o número da
população total.

Acho que também seria importante registrar que nesse
conjunto de empresas em São Paulo 34% dos nossos consumi-
dores são residenciais, 26% são consumidores industriais, 17%
são consumidores industriais, nove por cento são consumido-
res rurais, um número que cresceu um pouco, por conta do
Programa Luz para Todos. Recentemente você tem novos con-
sumidores, ............ e etc, etc com 14%. Isso em termos de
energia vendida. Em termos de número de consumidores,
obviamente o maior número é residencial, são 84% dos nossos
consumidores. Apenas um por cento dos nossos consumidores
são industriais, oito por cento são comerciais, seis por cento
rurais e outras categorias um por cento. Em São Paulo, temos
direto cerca de mil funcionários trabalhando nas quatro empre-
sas. É importante ressaltar também que mantemos nessas
empresas, em São Paulo, padrões de qualidade que são medi-
das por dois indicadores: o número de horas, em média, que o
consumidor fica sem energia elétrica no Brasil. Em São Paulo,
nossa média é um pouco superior a sete horas, quando tería-
mos, pela ANEEL, a possibilidade de chegarmos até a 12 horas,
de acordo com os standards colocados. O segundo indicador,
também muito usado por essa questão, é a Freqüência
Equivalente, o Fec, que é o número de vezes que o consumidor
fica sem energia durante o ano, onde podemos chegar a 20
vezes e essa média é inferior a nove vezes. Nosso tempo de
atendimento em minutos, a média de atendimento em qual-
quer ocorrência, tem ocorrências mais complicadas, outras
mais simples, em 2006, foi inferior a nove minutos, para aten-
der e resolver a todos os problemas. O segundo dado de bas-
tante importância diz respeito à questão do tempo médio de
ligação, ou seja, quanto tempo levamos para atender o consu-
midor depois do seu pedido de ligação, estamos com 87 dias,
quando teríamos, pela Legislação, até dois dias para fazê-lo.

As perdas de energia sãs das menores da indústria nacio-
nal. Isso mostra que em São Paulo, efetivamente, se discute
muito a questão de roubo de energia. No Brasil, como todo,
mas esse não é um fato, pelo menos na nossa área de conces-
são, que seja significativo. Nosso nível de perda está na da
ordem de oito por cento. Praticamente isso representa as per-
das técnicas calculadas para os nossos sistemas.

É importante falar que temos um call center bastante bem
estruturado, que recebe cerca de um milhão de ligações duran-
te todo o ano. Todos os dias têm uma série de ligações para
pedir os mais diversos serviços. Gostaria de me antecipar, uma
coisa que será lançada em curto prazo, estamos implementan-
do um novo site de relação com o consumidor pela internet,
onde o consumidor pode pedir o serviço, que hoje pede via call
center, pela internet. Estamos montando um segundo convênio
onde alguns dos nossos arrecadadores, a lotéricas, por exem-
plo, mas outros arrecadadores, onde o consumidor poderá
pagar sua conta de energia elétrica sem tê-las em mãos, por-
que elas terão acesso ao nosso banco de dados. Isso é uma
coisa que estará acontecendo em um futuro próximo.

É bastante importante para nós as pesquisas de qualida-
de, as pesquisas de satisfação do consumidor. A empresa que
tem o melhor índice, nesse caso, é Companhia Força e Luz da
Oeste, nossa empresa no Paraná e, em segundo lugar, a
Empresa de Eletricidade Vale do Paranapanema, em São Paulo,
Vale do Caiuá, Nacional e Bragantina estão logo atrás e todas
bastante acima da média nacional e da própria média para a
região Sudeste.

Todas as nossas empresas venderam no ano passado
cerca de dois milhões e quinhentos mil megawatt hora. O cres-
cimento foi relativamente pequeno, menos de três por cento.
Em termos de crescimento de mercado, o ano de 2006, não foi
um ano muito bom. Em termos de crescimento do número de
consumidores, temos o crescimento da ordem de dois e meio
por cento a três por cento, que vem se mantendo há alguns
anos, um crescimento estável. São Paulo é, os senhores sabem
melhor que eu, um Estado maduro. Nossa receita, no Estado
de São Paulo, juntando as quatro empresas, chega a oitocen-
tos milhões de Reais, duzentos e sessenta milhões de Reais, na
Caiuá, duzentos e onze milhões de Reais na Vale do
Paranapanema, na Bragantina cento e noventa milhões de
Reais e, na Nacional, cento e trinta e quatro milhões de Reais.
E sofreu um aumento, em relação a 2005, de cerca de 10%.

Outra questão importante é que algumas das nossas
empresas, acho que todos se lembram claramente que em
2001 tivemos racionamento que levou impacto severo a condi-
ção de todas as empresas do setor. As empresas começam a se
recuperar agora. Algumas um pouco mais rápido, outras mais
lentamente. Praticamente nossas empresas estão com resulta-
do positivo, com exceção da Caiuá, que ainda apresenta resul-
tado negativo nesse ano, mas as coisas estão melhorando sen-
sivelmente.

Gostaria de chamar atenção para mais uma coisa. Apesar
de termos nível de perda relativamente baixo, a inadimplência

dos consumidores é relativamente alta. Uma parcela substan-
cial dos nossos consumidores, da ordem de 60% a 70% pagam
suas contas em atraso e muitos deles entre 40 e 60 dias após o
vencimento. Na verdade eles utilizam todo o tempo que eles
têm para pagar quase que na véspera do corte. Por exemplo, se
olhamos a situação em dezembro de 2006, temos em carteira
43 milhões de clientes que estão com atraso superior a 30 dias.

Essas eram as principais questões que queria levantar.
Estou a disposição de V. Exas.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Sr. Presidente, pela
ordem.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – Tem a
palavra pela ordem o nobre Deputado Geraldo Lopes.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Sr. Presidente, obrigado.
Gostaria de perguntar ao Sr. Evandro Coura qual é o papel da
CSPE?

O Sr. EVANDRO COURA – A CSPE, Comissão de Serviços
Públicos do Estado de São Paulo, basicamente fiscaliza as
empresas de serviços público, dentre as quais estão as empre-
sas de energia elétrica, quanto à qualidade dos serviços, ques-
tões financeiras, questões administrativas e o cumprimento de
todos os regulamentos.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Ela tem poder de multa?
O Sr. EVANDRO COURA – Ela tem poder de autuar as

empresas.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Os senhores já foram

autuados por ela?
O Sr. EVANDRO COURA – Com certeza recebemos autua-

ções, fizemos defesas, pagamos algumas multas, fomos isen-
tos de outras, como todas as concessionárias. É um procedi-
mento normal.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Vocês tem autos de
infrações da Secretaria da Fazenda?

O Sr. EVANDRO COURA – Temos autos de infrações da
Secretaria da Fazenda, temos cinco autos de infração da
Secretaria da Fazenda, quatro deles dizem respeito à questão
do pagamento de ICMS, na classe de baixa renda, e um deles
diz respeito à questão do pagamento de ICMS. Em alguns
lugares fornecemos energia a grosso para cooperativas e dis-
cutimos com a Fazenda quem deve pagar esse ICMS. Pela
Legislação federal o ICMS é diferido ao consumidor final, e é
uma questão de entendimento de ver quem é o consumidor
final, se é o consumidor da cooperativa ou se é a cooperativa,
enquanto nosso consumidor.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Os senhores também
recorreram dos autos de infração da Secretaria da Fazenda?

O Sr. EVANDRO COURA – Estamos em recurso administra-
tivo em todos os lados e, em alguns deles, discutimos judicial-
mente.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Após os autos de infra-
ção a empresa mudou o modus operandi ou continua no
mesmo sistema?

O Sr. EVANDRO COURA – Após os autos de infração, até
para uma questão de prudência, alteramos nossa metodologia
sabendo que, se ganharmos a ação, quer seja administrativa,
quer seja judicialmente, podemos compensar tudo o que paga-
mos a mais. Em caso de perda, não estamos onerando a con-
cessão, o que é uma coisa extremamente importante, com
valores altos que, eventualmente, poderão causar impacto
negativo aos nossos próprios consumidores.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Sr. Presidente, esqueci-
me de uma coisa: tem também o rescal da Secretaria da
Fazenda, que foi convocado. V. Exa. poderia informar-me a
assessoria tem alguma informação a respeito?

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS – V. Exa.
deseja saber a data?

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – A data que ele virá.
Tenho algumas perguntas que estão relacionadas, mas no final
o Sr. deve entender. Gostaria de ouvir qual o seu conhecimen-
to técnico e como opera a empresa em recolhimento de ICMS
pelas empresas de energia elétrica. O Sr. poderia dar uma
explanação nesse sentido?

Por parte da geradora e da distribuidora. É isso?
O Sr. EVANDRO COURA – A Legislação do ICMS está

sujeita à Constituição federal e à Lei Kandir. Dentro disso, os
devidos Estados regulamentam a questão do ICMS. Do ponto
de vista federal há uma definição onde todo o ICMS, dentro da
cadeia do setor elétrico, é diferido e pago no final, pelo consu-
midor final. É assim que opera a questão. Então, empresas
geradoras e empresas transmissoras não pagam ICMS. Quem
recolhe, na verdade é o consumidor. O consumidor paga o
ICMS e a empresa distribuidora recebe e repassa esses recur-
sos para os Tesouros estaduais.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Não sei se é de conheci-
mento de V. Sa. se o recolhimento de ICMS obedece a normas
comuns ou se existem procedimentos diferentes. ou seja,
métodos próprios para cada empresa de energia elétrica.

O Sr. EVANDRO COURA – Não. Que seja do meu conheci-
mento, todas as empresas calculam e recolhem o ICMS da
mesma forma. O que existem são alíquotas de ICMS diferentes
nos diversos Estados da federação.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – A empresa representada
por V. Sa. já concedeu descontos aos seus fornecedores?
Modificando a base de cálculo do ICMS? E qual é a base legal
para o cálculo do imposto?

O Sr. EVANDRO COURA – Não entendi bem a pergunta.
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Vou repetir a pergunta:

se a empresa representada por V. Sa. já concedeu desconto
aos seus consumidores modificando a base de cálculo do ICMS
e qual é a base legal para o cálculo do imposto?

O Sr. EVANDRO COURA – A empresa não concede descon-
tos, até porque não pode legalmente fazer isso. Como disse da
minha apresentação, somos regulados. Recebemos uma tarifa
por parte da ANEEL e temos que cumprir essa tarifa. Portanto,
não existem descontos. O ICMS é calculado da forma que
manda a Legislação aprovada no Estado de São Paulo e o
regulamento interno do ICMS do Estado de São Paulo.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – V. Sa. saberia me infor-
mar por qual motivo era dado um desconto na base de cálculo
de imposto para que, a partir de um faturamento a menor,
fosse aplicada a alíquota do ICMS. Sendo que essa administra-
ção seria melhor justificada se fosse feita pelo faturamento
correto da demanda efetivamente faturada?

O Sr. EVANDRO COURA – Desconheço esse procedimento.
O que as quatro empresas do Grupo Rede fazem é cobrar o
ICMS em cima da demanda faturada. Na verdade, a demanda
tem dois componentes que são: a demanda contratada e a
demanda efetivamente medida. A demanda semifaturada é o
maior dos dois. Você fatura efetivamente e paga o ICMS em
cima da demanda contratada e, no caso da demanda medida
ser superior á demanda contratada o que é faturado é efetiva-
mente medido e cobra-se o ICMS em cima da demanda contra-
tada. Ou seja, o ICMS é sempre calculado com base na deman-
da faturada.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Esses autos de infração
que o Sr. recebeu da Secretaria da Fazenda se referem a quê?

O Sr. EVANDRO COURA – Referem-se, basicamente, a
uma discussão sobre a incidência ou não de ICMS sobre a
parte que é subvenciada pelo governo federal da tarifa de
baixa renda. Não sei se. V. Exa. conhece o procedimento, mas
a tarifa de baixa renda recebe um custo de subvenção, por
parte do governo federal. Existe no Estado de São Paulo uma
discussão se essa subvenção deveria ser sujeita ao pagamento
de ICMS ou não.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Então, a Secretaria da
Fazenda faz a autuação por esse motivo?

O Sr. EVANDRO COURA – Por esse motivo. Entendemos
que sobre a subvenção não caba o ICMS, porque não se trata de
receita acolhida pela empresa. A Secretaria da Fazenda enten-
deu diferente e estamos discutindo isso a nível judicial. Inclusive,
já tivemos uma sentença parcialmente favorável ao nosso caso
que não deixa que a Secretaria da Fazenda efetive cobrança
sobre esses valores até o julgamento final dessa ação.
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O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – V. Sa. saberia informar
se as receitas e os serviços de vistoria nas unidades consumi-
doras? Aferição de medidor, aferição de tensão, religações nor-
mais, religações de urgência, emissão de segunda via de fator
obtidas pelas concessionárias? Se obtidas, a que tipo de tribu-
tação? Municipal ou estadual?

O Sr. EVANDRO COURA – Na verdade, as receitas auferi-
das pelo setor elétrico têm imunidade tributária nos termos da
lei. Os serviços que soa prestados por terceiros, que eventual-
mente façam algumas dessas atividades, se recolhem o ISS aos
seus municípios.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Esses serviços são todos
terceirizados?

O Sr. EVANDRO COURA – Não sei disser se tão todos, mas
parte substancial é terceirizada. Poderia perguntar aos meus
assessores, mas tenho certeza que eles não têm cem por cento
de certeza. Até porque,

O Sr... – Não sabemos precisar no momento qual é o grau
de terceirização. Isso pode ser verificado mas, grande parte des-
ses serviços aferizados ...... executados pela própria empresa.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Vou repetir essa pergun-
ta: V. Sa. saberia me informar se as receitas decorrentes de
vendas isentas são oferecidas à tributação?

O Sr. EVANDRO COURA – Depende do tipo de tributação
que estivermos falando. Se elas são isentas de ICMS, de ISS,
não são. Certamente todas as receitas são oferecidas no final
ao imposto de renda.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Essa da tarifa de baixa
renda?

O Sr. EVANDRO COURA – A receita da tarifa de baixa
renda não é uma receita, é uma subvenção que é recebida.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Essas vendas isentas não
seriam essas?

O Sr. EVANDRO COURA – Baixa renda não teria vendas
isentas. Não teria isso. Pelo o que entendi da pergunta de V.
Exa.

O Sr.... – Tem uma parte da baixa renda, se não me enga-
no até 90 quilowatts, que é isento de ICMS. A partir daí ele é
escalonado. Tem 12% e chega a 18% no valor.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Mas os senhores têm
receitas decorrentes de vendas isentas?

O Sr. – Sim
O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Minha pergunta é essa,

é oferecida à tributação?
O Sr. EVANDRO COURA – Elas são oferecidas à tributação

porque não são isentas de toda tributação Por exemplo, até 90
quilowatts/hora são isentas da cobrança de ICMS, mas elas
entram no resultado da empresa para pagamento do imposto
de renda.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Isso está na lei?
O Sr. EVANDRO COURA – Isso está na lei. Você tem

Pis/Cofins, que você recolhe sobre receitas, também na forma
de lei.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Sr. Presidente, perguntei
certas informações porque sentimos um pouco de dificuldade
de levar...

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS - O Ademar
está me informando que dentro de uma hora teremos todo o
relatório. Agradeço a presença do Deputado Conte Lopes, para
que possamos informar aos Srs. Deputados quais são os reque-
rimentos...

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – É lamentável a demora
que os órgãos públicos têm para responder aos nossos ques-
tionamentos, aos nossos requerimentos. Isso atrapalha o anda-
mento.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS - V. Exa.
tem razão.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Sr. Evandro, como o
Presidente colocou no início, pode ser que V. Sa. seja convida-
do novamente a esta Casa. De pose dos requerimentos tere-
mos mais subsídios para compararmos os depoimentos que
ouvimos até o momento. Ainda faltam duas companhias e, em
seguida, ouviremos os senhores Carlos Ergas e Irapuã, con-
cluindo o setor das elétricas.

Gostaria de perguntar se, necessário, V. Sa. disponibiliza a
esta CPI os direitos fiscais dos últimos cinco anos.

O Sr. EVANDRO COURA – Se for necessário, sim. Quero
ressaltar que temos acompanhamento mensal por parte da
Secretaria da Fazenda, que tem essas informações mensais por
meio magnético, mas não teremos problemas em fornecer
diretamente a esta comissão.

O Sr. GERALDO LOPES – PMDB – Sr. Presidente, dou
minhas perguntas por encerradas. Quero agradecer a presença
de V. Sas. e de seus assessores.

O Sr. PRESIDENTE – ROBERTO MORAIS – PPS - Agradeço
as presenças dos Deputados Geraldo Lopes e Conte Lopes e do
Sr. Evandro Coura. Foi uma reunião em caráter informal, como
expliquei no início, pela Casa estar muito atribulada. Muito
obrigado.

O Sr. EVANDRO COURA – Agradeço V. Exas. Por esse
tempo de interação. É uma questão importante que devemos
fazer mais vezes. Inclusive, estamos trabalhando junto ao
Sindicato das Indústrias de Energia do Estado de São Paulo
(SIEESP) em um convênio com esta Casa, de modo que o setor
tem permanente interação com esta Casa e possa discutir o
serviço público prestado na área de energia elétrica.

Mais uma vez estamos à disposição para qualquer neces-
sidade de V. Exas. Muito obrigado.

* * *
5.9 Dia 07/03/2007
Oitiva Sr. Eduardo José Bernini
Presentes os Deputados Conte Lopes, Edmir Chedid,

Geraldo Lopes e Roberto Morais.
* * *
O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Sr. Presidente, em primei-

ro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma
vez, estar nesta Casa. Tive a oportunidade de estar aqui em
diferentes situações, prestando esclarecimentos, informações,
sobre os fatos que dizem respeito à gestão da Eletropaulo,
como uma empresa concessionária de serviço público de distri-
buição de energia elétrica no Estado de São Paulo. Esta pre-
sença, obviamente, é vista não só como uma obrigação, mas
também como sinal de respeito aos trabalhos que são desen-
volvidos aqui nesta Casa.

Evidentemente que nós, como empresa distribuidora de
energia elétrica, temos um papel muito peculiar no que se refe-
re à questão tributária, que imagino seja o ponto central dos
trabalhos que são desenvolvidos aqui nesta comissão. E esse
papel fundamental é dado pela sua característica de ser um
contribuinte substituto.

Toda cadeia de agregação de valor, que no setor elétrico
começa na geração, passa pela transmissão, chega à distribui-
ção e comercialização, tem na distribuidora um papel funda-
mental de ser o agente coletor. A distribuidora que atua na
relação com o cliente final e faz a arrecadação através das
faturas de energia elétrica que são mensalmente dirigidas aos
consumidores.

Por essa razão, acho que é importante que possamos estar
aqui e dentro daquilo que for do nosso melhor conhecimento,
prestar os esclarecimentos e informações que permitam que
esta comissão tenha um bom trabalho e tenha condições de
realizar o seu objetivo.

O Sr. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Abro a
palavra aos nobres Deputados. O primeiro Deputado inscrito, o
Relator da Comissão, Deputado Edmir Chedid.

O Sr. EDMIR CHEDID - PFL - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sr. Eduardo Bernini, já conhecido nosso desde 95, quando ocu-
pou, se não me falha a memória, o cargo de Secretário
Adjunto de Energia do Estado, no Governo Mário Covas.

Esta CPI tem a finalidade de investigar sobre a guerra fis-
cal. O Estado de São Paulo vem perdendo recursos e o senhor,
que já participou quer seja na Eletropaulo quando era estatal,
quer seja no Governo, na administração direta, sabe a falta
que os recursos fazem nos cofres do Estado de São Paulo.
Temos perdido muitos bilhões de reais durante os anos. São

Paulo é aquele primo rico do qual todo mundo deseja tirar um
pedacinho e os problemas ficam aqui; a solução seria os recur-
sos financeiros, que acabam se esvaindo para os outros esta-
dos, muitas vezes com valores muito menores do que São
Paulo poderia arrecadar, porque os outros estados o fazem
reduzindo alíquota.

Assim, tenho algumas perguntas: O senhor conhece bem o
assunto? Tenho certeza de que conhece porque conviveu no
Governo do Estado e sabe da luta do Governo Estadual naque-
la época para tentar diminuir essa guerra fiscal. O senhor é um
homem muito bem informado. As companhias energéticas têm
diferentes alíquotas de IMCS do Estado de São Paulo para
outros estados? Do que o senhor tem conhecimento? O que o
senhor pode exemplificar?

Outro fato que nos gera alguma preocupação é sobre a
implantação de um novo modelo energético do País, que tenho
certeza que é para a melhor. Outras companhias distribuidoras
e até geradoras de energia podem vender energia para qual-
quer indústria e empresa de grande porte no Estado de São
Paulo. Onde é recolhido esse imposto? É aqui em São Paulo ou
é em outro estado? O senhor tem conhecimento de algum
estado em que a alíquota é menor do que no Estado de São
Paulo?

Já existe um acordo dos partidos e das bancadas que vão
fazer parte da CPI, que deve ser renovada na próxima legisla-
tura. Vivemos um momento delicado em que o Governo
Federal pretende realmente achar uma maneira de extinguir
essa guerra fiscal. Vemos que o Governador de São Paulo fre-
qüentemente tem visitado Brasília e o Presidente da República
juntamente com outros governadores, levando propostas e
sugestões, dentro do conhecimento que ele tem, não apenas
defendendo o Estado de São Paulo, mas defendendo a União
como um todo, porque é necessário que se faça um acordo que
seja bom para todos nós que somos brasileiros indistintamente
do estado onde vivemos. Cada um tem que defender o seu qui-
nhão para sobrevivência. O Estado de São Paulo precisa estar
acompanhando de perto assim como a Assembléia Legislativa
deve acompanhar esse processo muito de perto, principalmen-
te a nova legislatura, movimentando não só os deputados
estaduais aqui, mas pelas bancadas componentes aqui na
Assembléia Legislativa, todos os seus deputados federais e
senadores para que eles sejam muito bem informados do que
São Paulo pode ganhar, do que São Paulo pode perder.

A necessidade de esta comissão ter continuidade é no
intuito da leitura que nós aqui da Assembléia fazemos quanto
das propostas do Governo Estadual e do Governo Federal. O
Sr. Presidente da CPI estava tentando fazer um grande simpó-
sio, inclusive convidando os sindicatos de V. Sas. para estarem
aqui presentes, a fim de participarem também desse simpósio,
já que a empresa energética do Estado de São Paulo e a distri-
buidora que aqui opera recolhem bilhões de impostos anuais, e
é muito importante obter a opinião de vocês nesse processo.
Ocorre que o tempo é escasso e não vamos conseguir realizar
esse simpósio, essa audiência pública para discutir esse assun-
to. Vamos ter que fazer isso na nova legislatura. Então, gosta-
ria de ouvi-lo quanto a essas perguntas, o que o senhor pode
colaborar e sugerir.

Outro assunto que nos deixa perplexos é que o imposto já
é imposto. O Governo impõe ao contribuinte o que ele deve
pagar. Muitas vezes o que vemos na área energética já é um
confisco, não é nenhum imposto, e não em razão das empre-
sas energéticas, das companhias, e sim em função da legisla-
ção existente. A grande maioria dos deputados aqui deve ter
conhecimento de que o ICMS cobrado é de 33 por cento. É de
25, mas da maneira como se faz a conta acaba-se atingindo o
consumidor em 33% do que ele consome.

Esta é uma preocupação que temos também para esta
Comissão tentar objetivar, junto ao Governo do Estado, a redu-
ção disso. Isso é muito; é demais. Deve criar aos senhores tam-
bém embaraços, muitas vezes psicológicos, em falar: “Puxa
vida, um terço de tudo aquilo que arrecadamos somente em
imposto, o ICMS já fica retido ao Governo do Estado”. Quer
dizer, as pessoas, as empresas, as indústrias do Estado de São
Paulo pagam muito por isso. Portanto, gostaria de saber de
vossa senhoria se em outros estados a alíquota é a mesma e se
a forma de cálculo é a mesma.

Muito obrigado.
O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Sr. Deputado, em primeiro

lugar, sinto-me até constrangido por suas palavras iniciais por-
que não me considero um especialista em matéria tributária.
Pelo contrário, sou, como cidadão, sim, interessado nesse
debate, nessas questões, porque realmente vejo que há toda
uma problemática que envolve não somente as questões esta-
duais, mas o próprio sentido da federação e como esses recur-
sos poderão ou deverão ser melhor equilibrados, para que
todos os brasileiros usufruam e também tenham o ônus pro-
porcionais à sua contribuição.

Agradeço as suas palavras, mas não me considero espe-
cialista que V. Exa. desenhou. Mas suas questões são realmen-
te instigantes e espero não me alargar demais no tema, porque
me parece que tem por trás dessas perguntas, desses questio-
namentos, questões realmente bastante importantes para
serem debatidas e profundadas.

Vou começar pelo Item 1, que, no fundo, relaciona-se com
o item 4, que versa sobre eventuais desigualdades que possam
ocorrer na relação entre o Estado de São Paulo naquilo que ele
pratica em termos de tributação direta ao consumo de energia
elétrica e naquilo que vem sendo praticado em outros estados.
No Estado de São Paulo todos os consumidores são submeti-
dos às mesmas alíquotas. E o Estado de São Paulo teve inclusi-
ve uma atitude bastante, eu diria, justa de elevar o patamar
mínimo de incidência de ICMS para os chamados consumido-
res de baixa renda, elevando de 50 kwh/mês, para 90
Kwh/mês. Parece-me uma atitude bastante correta, do ponto
de vista da importância social, uma classe de baixa renda ter,
digamos assim, o seu consumo isento da tributação do ICMS.

Não tenho um quadro perfeito de como isso é praticado de
estado por estado. Mas temos notícias de estados que estão
praticando na faixa superior de consumo alíquotas ainda maio-
res do que o Estado de São Paulo. Isto é realmente um fator
que diferencia. Eu não conheço nenhum estado - e pode ser
realmente uma deficiência de informação minha - que pratique
alíquotas menores do que o Estado de São Paulo para o consu-
mo residencial e para os consumos, digamos assim, ligados a
atividades produtivas como indústria, comércio e serviços.

Existe nessa discussão um fator muito importante, porque
a energia elétrica, tal como é faturada dos consumidores
finais, não tem praticamente grande controvérsia na sua forma
de apuração e na sua forma de repasse. Como operamos num
setor que é absolutamente regulado, e todas as nossas faturas
são decorrentes de um consumo, que é medido, existe um
equipamento específico. Quer dizer, não dá para ter controvér-
sia sobre os Kw/h, que passaram pelos medidores. Os medido-
res têm um determinado nível de precisão, que são acompa-
nhados, fiscalizados pelas entidades tanto de defesa do consu-
midor, quanto pela certificação de entidades isentas, como o
Inmetro. Portanto, é muito difícil haver controvérsia sobre o
valor efetivamente apurado com base nos kw/h fornecidos e a
aplicação das alíquotas, que já vêm destacados o valor exato,
na fatura dos consumidores, obviamente dentro do critério,
que é estabelecido em lei, do cálculo por dentro que leva a
essa situação até um pouco anômala de uma alíquota nominal
de 25, que se transforma em 33, e que, desde 1989, quando
foi implantado esse sistema sempre recorrentemente, é um
objeto de discussão pública, e necessidade até mesmo de
esclarecimento, por parte das distribuidoras, sobre essa diversi-
dade, eu diria, de excentricidade aritmética de como se faz o
cálculo: incorporando-se o próprio imposto, ou se simplesmen-
te calculando sobre o importe, ou seja, a parcela que é efetiva-
mente fornecida.

Um ponto que talvez ajude esta Comissão a aprofundar
um pouco essa análise diz respeito à incidência de impostos,
não somente o ICMS - evidentemente, o ICMS é a parcela mais

expressiva -, sobre o fornecimento de energia elétrica, seja
para o setor produtivo, seja para o setor residencial, para a
população em geral.

O senhor falou de um terço. Tenho aqui comigo um docu-
mento público preparado pelo Instituto Acende Brasil. O
Instituto Acende Brasil é uma organização que trata dos assun-
tos gerais do setor de energia. Ela fez um estudo exatamente
sobre o impacto da tributação sobre aquilo que popularmente
aparece para o consumidor final, a conta de luz, o valor que é
pago. A conclusão é que é de cinqüenta e três por cento. Ou
seja, de cada 100 reais arrecadados através das faturas de
energia elétrica, 53 reais são destinados a alguma modalidade
de imposto.

Não estamos falando apenas dos impostos que digam res-
peito às atividades da empresa. Não estamos falando de
Imposto de Renda, não estamos falando de Contribuição Social
sobre Lucro Líquido, não estamos falando sobre impostos que
incidem sobre a empresa, mas de impostos em que a distribui-
dora atua como uma coletoria, faz a arrecadação e repassa.
Repassa para o Tesouro estadual, na forma do ICMS; para os
municípios, na forma do ISS, e também para a União, na forma
de PIS, Cofins e outros encargos setoriais que, no fundo, são
recursos parafiscais. Embora não tenham trânsito pelo
Orçamento da União, embora não tenham essa característica
fiscal, são recursos parafiscais. Por exemplo: a conta de consu-
mo de combustível, um subsídio recolhido dos consumidores
finais para cobrir a diferença do custo de geração de uma
hidrelétrica vis-à-vis a geração térmica de sistemas isolados ou
mesmo do sistema interligado.

A diferença de custo é coberta por recursos amealhados
no Brasil como um todo e que se destinam, na verdade, a fazer
o “fundiamento” desse subsídio. O mesmo na conta de desen-
volvimento enérgico, que, em parte, retorna para o setor na
forma do subsídio dado às tarifas de baixa renda.

Eu poderia dar uma série de outros exemplos, como a
reserva global de reversão, gerida pela Eletrobras em nome da
União, enfim, encargos de natureza fiscal, acabam incidindo
naquilo que o consumidor efetivamente suporta através das
suas contas.

Especificamente sobre diferenças de alíquotas, não tenho
a informação detalhada, mas, sem dúvida nenhuma, os casos
que conheço, pelo menos nas faixas superiores de consumo na
modalidade residencial, são superiores àquelas praticadas em
São Paulo.

Em relação ao novo modelo energético, que o senhor
muito propriamente destaca, pelas características que o mode-
lo assumiu, de abrir uma maior competição para que fornece-
dores de energia viessem a competir independentemente dos
estados onde estão localizados - não tenho nenhuma dúvida,
se for contrariado pelos fatos, muito me surpreenderei -,
comercializadores que atuam no mercado competitivo são
obrigados a recolher o ICMS no estado onde se dá o consumo.

Essa é uma peculiaridade do setor de energia exatamente
pela figura do contribuinte substituto. Como não há recolhi-
mento do ICMS nos elos de agregação de valor da cadeia pro-
dutiva, mas diretamente na unidade consumidora, uma ener-
gia produzida que possa ter sido produzida - e a característica
do nosso setor elétrico, pelo fato de ser um sistema interliga-
do, interconectado com unidades de geração distribuídas em
toda a região Sudeste e mesmo interligações entre o Norte e o
Sudeste, o Sul com o Sudeste e o Centro-Oeste, é que a gera-
ção independe da sua origem.

O quilowatt-hora que estamos consumindo aqui pode
estar sendo gerado em uma usina do Tocantins; pode estar
sendo gerado numa usina do Paraná; pode estar sendo gerado
por uma usina na divisa do Brasil e Paraguai, como é o caso de
Itaipu. Então, não há uma caracterização da origem do quilo-
watt-hora que estamos consumindo em São Paulo.

Houve - não sei se hoje ainda há, é um tema bastante
controverso - uma mudança, uma tentativa de estados produ-
tores virem a tomar uma parte desse valor que é agregado na
cadeia de geração, transmissão, distribuição e comercialização.

Então, no meu ver, não há hoje uma possibilidade de que
comercializadores que venham a comprar energia de qualquer
produtor, ou mesmo produtores que tenham status, que
tenham autorização para atuar como comercializadores, não
venham a recolher o ICMS de acordo com as regras do Estado
onde está ocorrendo o efetivo consumo dessa energia, onde
essa mercadoria efetivamente está sendo entregue. Esse é um
ponto que ficarei bastante surpreso se não estiver ocorrendo.
Não tenho notícias de que isso esteja ocorrendo de forma dife-
rente.

Com relação aos embaraços que isso provoca na vida eco-
nômica e social, acho que esse é um tema de extrema impor-
tância. Se compararmos internacionalmente, energia elétrica
não é um produto tributado de forma tão intensa, tão signifi-
cativamente quanto o é no Brasil. A amostra que consta desse
documento indica que alíquotas da ordem de 5% a 8% seriam
razoáveis, comparando com o padrão internacional. Mas hoje,
no Brasil, para muitos estados, por conta dessa facilidade de
termos a empresa distribuidora de energia elétrica como o con-
tribuinte substituto e, portanto, o agente de coletoria, o ICMS
sobre energia elétrica representa talvez algo em torno de 50%
da arrecadação. Não é o caso do Estado de São Paulo.

É um tema delicadíssimo, que envolve uma questão fede-
rativa e impõe que tenhamos, para o Estado de São Paulo,
uma atenção de como esse sistema poderá vir a ser reorienta-
do. Se tributado na cadeia de valor, como é em qualquer outro
setor produtivo - portanto, geração, transmissão e distribuição
em diferentes elos, sob diferentes alíquotas, sob a regência de
diferentes estados -, realmente o Estado de São Paulo poderá
ter um impacto na arrecadação.

O Sr. EDMIR CHEDID - PFL - Muito obrigado, Dr. Bernini,
pela sua exposição. O senhor pode deixa essa documentação
nas mãos do Presidente para que possamos estudá-la e distri-
buí-la aos outros membros, para que possamos utilizar esses
documentos tão importantes.

Muito obrigado, estou satisfeito.
O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Com certeza.
O Sr. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Recebemos

a documentação, que será encaminhada aos nobres Deputados
que compõem a CPI.

Tem a palavra o nobre Deputado Geraldo Lopes.
O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Minhas perguntas têm

relação com as perguntas do nosso relator, Deputado Edmir
Chedid, para termos um conhecimento melhor de como se dá
toda essa condução dos trabalhos.

Sr. Bernini, gostaria de saber se o senhor sabe se o reco-
lhimento do ICMS obedece a normas comuns ou se existem
procedimentos diferentes, ou seja, métodos próprios para cada
empresa de energia elétrica. Tenho umas cinco ou seis pergun-
tas e, para facilitar a resposta, vou fazer uma a uma.

O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - O meu conhecimento é de
que existem normas absolutamente comuns entre as empre-
sas, que seguem rigorosamente o regulamento do ICMS. Não
tenho nenhuma informação de que alguma norma específica
esteja vigendo.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - A empresa representada
por V. Sa. já concedeu descontos aos seus consumidores,
modificando a base de cálculo do ICMS? Qual é a base legal
para o cálculo do imposto?

O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Deputado, não tenho
conhecimento de nenhum tipo de desconto sobre a base de
cálculo. O nosso faturamento segue, rigorosamente, às normas
que são estabelecidas pela ANEEL, do ponto de vista das dife-
rentes alíquotas e modalidades tarifárias que a legislação per-
mite dentro de limites de valores que são autorizados anual-
mente pela ANEEL, seja na forma de reajuste tarifário, seja na
forma de revisão periódica a cada quatro anos. A aplicação
das alíquotas se faz diretamente de acordo com os níveis de
consumo, no caso da classe residencial ou da natureza da ati-
vidade exercida pelo consumidor: se ele é um consumidor
rural, tem uma alíquota diferente; se ele é um consumidor

comercial, industrial ou de serviços, tem outra; se for uma tra-
ção elétrica, tem uma alíquota diferente. Mas não tenho
conhecimento de modificações, seja na base de cálculo, seja
na forma de descontos.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Foi aplicado algum auto
de infração pela Secretaria da Fazenda em cima da
AES/EletroPaulo?

O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - De 2003 para cá, não
tenho conhecimento de nenhum auto, mas acredito que sim,
por força de liminares que foram concedidas para alguns con-
sumidores - liminares concedidas, obviamente, para obter
alguma revisão de forma de cálculo - que a empresa é obriga-
da a cumprir a decisão judicial dentro do horizonte em que
essa decisão judicial esteja em vigor.

Os autos de infração ocorrem, acredito eu, essa é a minha
convicção. Depois, Sr. Presidente, se o senhor permitir que a
pergunta venha a ser complementada pela Dra. Emília Louro,
que poderá oferecer mais detalhes do que eu sobre as minú-
cias, pelo fato de a EletroPaulo, ou qualquer distribuidora,
atuar como uma contribuinte do Instituto.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Gostaria, Sr. Presidente,
de ouvir.

O Sr. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Estamos
providenciando um microfone-sem-fio para que a Dra. Emília
Louro possa...

O Sr. - Qual a função dela?
O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Ela é gerente da área de

tributos.
A Sra. EMÍLIA LOURO - Realmente, são dois autos de

infração que ocorreram exatamente para que não prescrevesse
o direito do Estado em cobrar esse imposto. Diz respeito a dois
clientes nossos, de liminares. Os valores giram em torno de..
Um está em torno de 80 mil reais e outro em torno de 120 mil
reais.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Foram recolhidos ou não?
Ou recorreram?

A Sra. EMÍLIA LOURO - Na realidade, recorremos porque
estamos sob liminar.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - E o procedimento foi
modificado ou continua o mesmo com os consumidores?

A Sra. EMÍLIA LOURO - Com os consumidores continua o
mesmo. Registramos esse recolhimento, emitimos a nota fiscal
- até por um pedido do Estado - para que o Estado, depois,
possa vir a cobrar do cliente.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Mas os procedimentos da
empresa continuam sendo os mesmos de antes do auto da
infração?

A Sra. EMÍLIA LOURO - Sim.
O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Após o auto, continuam

sendo os mesmos?
A Sra. EMÍLIA LOURO - Baseado na liminar, como prevê a

lei.
O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - O senhor sofre alguma

fiscalização também da CSPE?
O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Com certeza. Somos fisca-

lizados pela CSPE, Comissão de Serviços Públicos de Energia
do Estado de São Paulo, no que se refere às atividades que são
delegadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica.

Temos, também, fiscalizações da própria ANEEL e da
CSPE, em particular no que se refere à qualidade do serviço, às
normas gerais e ao atendimento aos clientes. A fiscalização
econômico-financeira, por sermos uma concessão federal, é
feita diretamente pela Agência Nacional.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - E tem, também, notifica-
ção, auto de infração da CSPE em cima da...

O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Temos um relacionamen-
to com a CSPE extremamente transparente e claro. Temos
autos de infração, que são considerados para efeito de algum
tipo dúvida ou “infringência” que possa ter ocorrido na presta-
ção dos nossos serviços.

Fomos reconhecidos, inclusive pela própria CSPE, como
uma empresa que tem procurado dar atendimento a todas as
demandas, ou a todas as solicitações, ou a todas as correções
e recomendações que a CSPE tenha feito na nossa área, inclu-
sive sob o ponto de vista de Ouvidoria.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Os senhores respondem
alguma coisa para o Ministério Público?

O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Sr. Deputado, exatamente
em que sentido?

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - No sentido de alguma
investigação, de algum inquérito, qualquer coisa?

O Sr. EDUARDO JOSÉ BERNINI - Com relação à
EletroPaulo, diretamente, desconheço que tenhamos qualquer
ação em curso, embora tenhamos tido, no passado, uma série
de solicitações do Ministério Público referentes às agências de
atendimento e tudo o mais. Não tenho o detalhe, se existe
hoje alguma ação remanescente dessas demandas do
Ministério Público.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - A Doutora saberia infor-
mar se existe ou não?

A Sra. EMÍLIA LOURO - Esse assunto é diretamente trata-
do pelo nosso gerente. Não tenho conhecimento.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - V. Sa. sabe informar por
qual motivo era dado um desconto na base de cálculo do
imposto para que, a partir de um faturamento a menor, fosse
aplicada a alíquota de ICMS, sendo que essa demonstração
seria melhor justificada se fosse feita pelo faturamento correto
da demanda efetivamente faturada?

O Sr. EDUARDO BERNINI - Sr. Deputado, acho que no caso
da Eletropaulo, sempre aplicamos sobre a demanda contrata-
da, e não sobre a demanda medida. Não tenho conhecimento
e acho que não há caso em que a empresa tenha praticado
esse tipo de cálculo, sobre base de cálculo de recolhimento de
ICMS.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Nesse sentido, nesta per-
gunta, não há nenhum auto de infração aplicado pela
Secretaria da Fazenda?

O Sr. EDUARDO BERNINI - A não ser que seja decorrente
das liminares. Aí, se o senhor me permitir, gostaria de consul-
tar no detalhe, se algum dos dois casos mencionados pela Dra.
Emília Louro, tem esta natureza.

A Sra. EMÍLIA LOURO - Um dos casos tem essa natureza, a
de demanda contratada em que o cliente entende o ICMS deve
ser pago pelos KWs consumidos, e não pelo efetivo valor
cobrado. Tem uma liminar a respeito disso.

O Sr. EDUARDO BERNINI - Ou seja, para os demais consu-
midores, Sr. Deputado, não estamos praticando. Somente por
força de uma decisão judicial.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Vossa Senhoria saberia
informar se as receitas dos serviços de vistoria de unidades
consumidoras, aferição de medidor e de tensão, religações nor-
mais, religações de urgência, emissão de segundas vias de
fatura e outros serviços prestados pelas concessionárias, são
oferecidos a que tipo de tributação? Municipal? Estadual? No
caso, municipal, ISS, e o Estado, ICMS? Ou a ambas?

O Sr. EDUARDO BERNINI – Pelo meu conhecimento são
oferecidos à tributação municipal, ao ISS, porque são serviços
que são prestados na forma de modalidade de serviço e não
transação envolvendo mercadorias. Mas posso ser surpreendi-
do pelo fato de também ser oferecido à tributação estadual.
Então, acredito, e parece-me que este seria o procedimento, de
ser oferecido à tributação municipal, na medida em que aten-
demos a 24 municípios na região metropolitana de São Paulo,
ou seja, o município na capital e também a outros 23 municí-
pios na região do ABC e na região Oeste, onde cada um tem a
sua alíquota, a sua formalidade de tributação de serviços que
venham a ser prestados nessas áreas.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Parte desses serviços são
terceirizados, ou todos são terceirizados, ou uma parte é efe-
tuada pela empresa?

O Sr. EDUARDO BERNINI - Uma parte é efetuada pela
empresa e outra parte é terceirizada.
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O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Mais uma pergunta:
Vossa Senhoria saberia me informar se as receitas decorrentes
das vendas isentas são oferecidas à tributação, aquelas vendas
aos consumidores de baixa renda? Como é que fica?

O Sr. EDUARDO BERNINI - Entendo. O senhor está se refe-
rindo àquela parcela que decorre do subsídio proveniente da
conta de desenvolvimento energético para os consumidores de
baixa renda? Sim. Nesse caso nós estamos recolhendo o ICMS
sobre a parcela decorrente do subsídio, e esse recolhimento
está sendo suportado pela empresa e não está sendo repassa-
do na conta final aos consumidores.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Muito bem. É que as per-
guntas até ficam um pouco prejudicadas, Sr. Presidente, devi-
do a inúmeros requerimentos que temos - MP, Polícia Federal,
Dipo, Secretaria da Fazenda - e nós estamos ainda no aguardo
das respostas para podermos elaborar e comparar inclusive as
respostas dadas pelos senhores que aqui têm comparecido,
diversas empresas de energia elétrica. E pude perceber que
existe realmente uma série de contradições com referência a
outras empresas. Gostaria de saber se o senhor poderia dispo-
nibilizar a essa CPI os livros fiscais dos últimos cinco anos. O
senhor se compromete?

O Sr. EDUARDO BERNINI - Sr. Deputado, aquilo que a lei
determinar nós cumprimos. E se essa é a regência da necessi-
dade dessa investigação, não teria por que não fazê-lo.

O Sr. GERALDO LOPES - PMDB - Tudo bem, Sr. Presidente.
Eu me dou por satisfeito e encerro aqui as minhas perguntas.

O Sr. JONAS DONIZETTE - PSB - Apenas para cumprimen-
tar os membros da comissão, o Dr. Eduardo Bernini, agora que
estou conhecendo pessoalmente hoje. Apenas para, de uma
forma até respeitosa, e para que V.Exa. possa estar ciente,
como disse o nobre Deputado Roberto Morais não faço parte
desta CPI. Mas temos uma outra CPI em andamento na Casa e
V.Sa. já deve ter tomado conhecimento, que é a CPI com rela-
ção ao processo que se deu de privatização da empresa, e tam-
bém com relação à gestão da empresa.

Numa reunião, ontem, foi aprovado o requerimento do
Deputado Bittencourt, nesta Comissão, pela convocação do
senhor, para que esteja também nessa CPI prestando esclareci-
mentos sobre esse assunto. Não é a matéria de hoje, deste
depoimento.

Apenas gostaria de deixá-lo ciente e pedir a sua colabora-
ção para que dentro de sua agenda nós possamos fazê-lo, por-
que estamos tendo um entendimento nesta Casa, como disse o
Deputado Edmir Chedid, de que essas duas CPIs possam conti-
nuar também na nova legislatura, que começa em 15 de
março. A grande maioria dos membros foi reeleita, são
Deputados que poderão dar continuidade a esse trabalho.

Então, queria apenas dar ciência para o senhor e pedir a
sua colaboração no período de agendamento, de acordo com a
sua disponibilidade, para que possamos contar com a sua pre-
sença e com a sua disponibilidade no esclarecimento desses
fatos que esta CPI específica está investigando.

O Sr. PRESIDENTE - ROBERTO MORAIS - PPS - Não haven-
do mais nenhuma pergunta, quero agradecer a presença do
Presidente da AES Eletropaulo, Sr. Eduardo José Bernini.
Obrigado.

* * *
O Presidente da Comissão após o término da oitiva decla-

rou que todos os presidentes da empresas elétricas convidados
compareceram às reuniões da Comissão, porém o Sr. Wilson
Ferreira Júnior, Presidente da CPFL, deixou de comparecer
todas as vezes em que foi convocado. Por este motivo, o
Presidente decidiu não ouvir os assessores do Sr. Wilson em
respeito aos demais presidentes que estiveram na Comissão.

* * *
6 - Pareceres dos Sub-relatores
6.1- Parecer da subrelatora – Deputada Beth Sahão
Sub-relatora do item A
Cumpriu-nos como tarefa a elaboração desta peça parcial,

lastreada pelos documentos trazidos a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito, bem como pelos depoimentos daque-
les que, em acato ao convite dos membros desta Comissão
Parlamentar, à Casa Paulista de Leis compareceram e presta-
ram os seus esclarecimentos. Neste momento, por força do
calendário que sabidamente deu-se por prejudicado verifica-se
o não atendimento – por parte de inúmeros solicitados – do
envio dos documentos à esta CPI, razão pela qual este parcial
documento certamente apresentará não a totalidade, mas a
medida possível de informações prestadas à esta Casa.

Como momento introdutório, compete-nos afirmar que o
tema Guerra Fiscal é deveras complexo, envolvendo critérios
de profundidade técnica, abrangendo e transbordando os cam-
pos do direito, da economia, das práticas comerciais, e, infeliz-
mente, da legalidade e da ordem públicas. Como se denota da
leitura das transcrições colhidas ao longo dos depoimentos
prestados nesta Casa, trata-se de tema mais que complexo,
rico em controvérsias. Em uníssono podemos afirmar que a
busca de uma solução do conflito hoje existente entre os
Estados, bem como a devolução do respeito à coisa pública,
refletem o escopo pelo qual se debruça esta Comissão.

Os início dos trabalhos deu-se por força do Requerimento
719/2003, apresentado pelo Nobre Deputado Vitor Sapienza,
oportunidade em que o mesmo questionava os órgãos fazen-
dários a respeito da reforma tributária, bem como da chamada
“guerra fiscal”. Dos documentos juntados à esta Comissão
Parlamentar de Inquérito, conclui-se que o ponto nevrálgico de
análise será o tributo ICMS, sua cobrança, arrecadação e dis-
puta entre os Estados, no que respeita à sua alíquota.

Em termos numéricos, pôde esta CPI conhecê-los, caben-
do-me afirmar que a distribuição do ICMS (baseada em dados
do executivo referentes ao ano de 2005) representa 57.6%
para a União; 25.2% quanto aos Estados membros e, final-
mente, 17.2% aos municípios. Estes valores, quando trazidos
ao quadro nacional, representam cerca de 21% da carga tribu-
tária do país.

Entretanto, tais números estão diretamente relacionado
aos tributos de consumo, assim considerado o ICMS. São tam-
bém tributos ligados ao consumo o IPI, COFINS, PIS, PASEP e
ISS. Imediatamente cumpre-nos a observação de que, ao longo
dos anos, como verificado, no biênio 2004/2005, por exemplo,
a participação de tais tributos, especialmente o ICMS vêm
reduzindo, em detrimento das contribuições federais que, ao
contrário, vêm subindo vertiginosamente, em termos de arre-
cadação.

Sempre pautada pelos dados fornecidos à esta Comissão,
especialmente os numéricos, referentes ao ano de 2005, com-
prova-se a arrecadação do Estado de são Paulo atingindo 57.2
Bilhões de Reais, dos quais o ICMS é responsável por 87.8%
deste total, juntamente com o IPVA (8,1%), o IPC (0,6% e as
demais taxas (3,6%). A relevância da análise dos procedimen-
tos envolvendo o ICMS é irrenunciável. Tal tributo representa
quase 90% da arrecadação do Estado Paulista e, as irregulari-
dades verificadas em sua instituição, arrecadação e controle
pelo Estado significam absoluto desrespeito ao poder público,
além da lesão aos cofres públicos, motivo a responsabilizar os
agentes envolvidos em tais processos, tudo sob o manto da
legalidade, do direito ao contraditório e do devido processo
legal. Estas as linhas do trabalho desta Comissão Parlamentar
de Inquérito.

Como amplamente divulgado pela mídia, aqui confirmado
pelos depoentes que se apresentaram junto à esta Comissão, o
ICMS é tributo de natureza não cumulativa, característica
determinada pela Constituição Federal de 1988. Tal caracterís-
tica pode ser resumida na possibilidade de compensação do
imposto devido em cada operação com aquele cobrado (ou
recolhido) na operação anterior. Abra-se um hiato para a lem-
brança de que, em se tratando de tributos ligados ao consumo,
o mesmo se submete à dinâmica da produção de tais produtos,
envolvendo diferentes momentos da cadeia produtiva. Em
cada um desses momentos, claramente definidos em lei, cabe
o recolhimento de tais tributos.

Importante destaque: Esta obrigatoriedade - para que não
se configure abuso de direito, excesso de exação ou qualquer
prática abusiva meramente arrecadatória por parte do Estado –
foi dado o instituto jurídico da compensação, traduzido no des-
conto dos valores já pagos nas operações anteriores, não sola-
pando o contribuinte em todas as suas etapas, atingindo um
valor final de tributação compatível com as alíquotas generica-
mente aplicadas. É instrumento de meio, visando atingir-se o
limite previsto em legislação, como fim da operação tributável.

Essa dinâmica acaba gerando os chamados créditos e
débitos tributários. Aqui cumpre-nos a análise dos créditos tri-
butários. Isto porque são estes, em favor do contribuinte, que
são compensáveis, com operações futuras, o que, em análise
primária significa “economia” ao setor privado, ao contribuin-
te, e “lealdade fisco-procedimental” ao Estado. Tais procedi-
mentos foram amplamente apresentados à esta CPI, notada-
mente em com destaque ás exposições dos Agentes Fazen-
dários, notadamente o senhor Coordenador da administração
Tributária do Estado de São Paulo – Henrique Shiguemi
Nakagaki e demais membros de sua equipe.

Cumpre salientarmos que a guerra fiscal, como pudemos
depreender da leitura dos documentos trazidos à esta Co-
missão Parlamentar de Inquérito, não é fato a ser verificado
internamente no Governo Paulista, mas, como dito anterior-
mente, é elemento extra-territorial, abrangendo complexidade
que atinge diversos estados brasileiros, em virtude da falsa
“competitividade” traduzida pelas diferentes alíquotas presen-
tes em tais localidades.

Ao exemplo trazido nos documentos acostados, sabemos
que as alíquotas diferenciadas na região norte, nordeste, cen-
tro-oeste e no Estado do Espírito Santo perfazem o totum de
7%. Já naquelas operações envolvendo a região Sul e Sudeste,
verifica-se a incidência da alíquota de 12%. O parco exemplo
que aqui oferecemos reflete as diferentes alíquotas utilizadas
em operações das diferentes regiões de nosso país.

Este complexo procedimento é regulado pela Lei
Complementar 24/75, texto que estabelece que toda e qual-
quer celebração de convênios entre os Estados, o Distrito
Federal, no que tange à isenção, redução, exceção de cláusulas
presumidas e quaisquer outros incentivos têm que ser aprova-
do na reunião de todos os secretários, em reunião do CONFAZ.
Dos depoimentos tomados por esta Comissão Parlamentar de
Inquérito, percebe-se claramente que tais reuniões refletem os
acordos e convênios absolutamente legais e aprovados, em
unanimidade, pelos Estados.

A guerra fiscal - que se deixe bem claro - reflete, ao revés
do exposto, na concessão de benefícios tributários, atração de
empresas, cooperações em favor de determinado Estado, NÃO
AMPARADAS PELO CONFAZ. Tais práticas são aquelas que
desequilibram setores econômicos inteiros, prejudicam a com-
petitividade das empresas já instaladas nos territórios “dispu-
tados”, bem como criam barreiras para a entrada de novas
empresas que não gozem de tais benefícios.

Estamos nesta CPI analisando as práticas abusivas, frau-
dulentas, que ocasionam prejuízo aos cofres públicos e em ulti-
ma instancia ao contribuinte cidadão. Quanto aos procedimen-
tos regulares, estamos diante de relatos que acabam por suge-
rir a imediata reformulação de seus textos, vez que a dinâmica
do mercado, bem como o momento social em que vivemos
reflete imagem diferente dos nefastos textos que oferecem pri-
vilégios a este ou aquele contribuinte, ilegalidade travestida de
beneficio fiscal, em manifesto desrespeito a ordem pública e
aos princípios constitucionais da isonomia, da igualdade, da
capacidade contributiva e da lisura dos atos administrativos.
Temos, portanto, dois momentos diferentes de análise, quais
sejam: 1. A constatação dos procedimentos que necessitam de
reforma, dada a inadequação à realidade fática de nosso mer-
cado, nossos contribuintes, nosso dia a dia. 2. A constatação
das falhas existentes nos procedimentos de apuração, fiscaliza-
ção e controle das obrigações tributárias impostas aos contri-
buintes, fato a ensejar sonegação, lesão aos cofres públicos,
muitas, repito, muitas vezes contando com a participação de
funcionários da administração direta e indireta, sempre em
prejuízo ao cidadão.

Em última instancia, a guerra fiscal se resume na conces-
são unilateral dos incentivos e benefícios fiscais pelos Estados
á margem da Lei Complementar 24/75, a margem os dispositi-
vos Constitucionais presentes na Carta de 88, gerando os já
mencionados créditos, muitas vezes a serviço da revitalização
de um Estado, em detrimento do abandono e comprovado pre-
juízo de outro.

Isto posto, teçamos breves comentários a respeito da
dinâmica de arrecadação do ICMS, que nos foi trazida a esta
Comissão Parlamentar de Inquérito pelos depoentes que aqui
se apresentaram, ao aceitarem o convite feito pelos membros
desta Comissão. A prática de arrecadação do ICMS baseia-se
em três princípios, quais sejam ; a) Principio na origem, onde a
tributação é destinada ao Estado de origem da mercadoria
(IVA sobre a produção); b) Princípio do Destino: onde o impos-
to é recolhido a favor do ente em cujo território se destina a
produção gerada em outros territórios ou em seu próprio terri-
tório (IVA sobre o consumo); c) Princípio misto, em que a arre-
cadação é destinada em parte ao produtor, em parte ao Estado
de destino. É o caso do ICMS, onde parcela da receita oriunda
do Estado onde se situa a origem da produção é partilhada
com o Estado de destino, mediante o mecanismo da diferen-
ciação de alíquotas internas e interestaduais. Esta diferencia-
ção acaba por traduzir, principalmente na terceira hipótese, em
desequilíbrio arrecadatório em favor do Estado que apresentar
menor alíquota, causando prejuízo àquele cuja incidência é
mais elevada.

Entretanto, os problemas nascem não só da aplicação de
diferentes alíquotas, mas da existência da possibilidade do
financiamento do ICMS, ou seja, do recolhimento de ICMS a
um prazo longo. Tal fato subentende o recolhimento futuro.
Entretanto, esta previsão de receita é frustrada com o não
recolhimento ou com o aproveitamento dos eventuais créditos
concedidos em operações fictícias e fraudulentas, como se a
compensação fosse possível. Concluímos aqui que a possibili-
dade do recolhimento deste em futuro distante, isto aliado
com a falta de controle na efetiva arrecadação de tais tributos
previstos, gera lacuna que permite a sonegação e o efetivo
prejuízo aos cofres públicos. É mais que necessária a mudança
em tal sistema.

Tal engenharia prevista está amparada no principio da
não cumulatividade que, quando utilizado em expedientes
fraudulentos, acaba protegendo os fraudadores, tudo graças á
ineficiência da fiscalização, na apuração da veracidade dos
dados fornecidos e não real ocorrência das operações declara-
das. Tais práticas acabaram por ficar transparentes à esta
Comissão em robustos exemplos que trouxeram inegáveis pre-
juízos – e vêm trazendo – aos cofres paulistas, atingindo a
monta de centenas de milhões de reais em desvio, fraude,
sonegação e demais práticas de lesa-patrimônio público.

Os exemplos trazidos a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito são emblemáticos: O Caso DASLU, em que se verifi-
caram expedientes suspeitos que abraçaram e protegeram ile-
galidades comprovadas por operações dos agentes fazendá-
rios, agentes da Receita Federal e Polícia federal; o Caso SOJA,
com as realizações de exportações fictícias e acumulação e res-
gate de créditos nunca consumados (sempre em prejuízo ao
Estado), assim como o Caso dos FRIGORÍFICOS, em que esque-
mas sub-reptícios foram criados para fraudar não só o Fisco
local, como os agentes federais, agentes fiscais e demais
órgãos envolvidos.

Temos clara a presença de expedientes específicos para
cada caso apresentado junto a esta Comissão Parlamentar de
Inquérito. Temos, ao exemplo do caso das importações, a con-
cessão de benefícios indevidos que privilegiam o produto
estrangeiro em detrimento do produto nacional.

Neste caso, os estabelecimentos paulistas se instalam em
outros Estados ou se utilizam de importadoras localizadas em
outros estados (a exemplo da empresa DASLU, e de suas

importadoras localizadas em diversos estados que não São
Paulo), mas ao transferir a sua mercadoria para o Estado de
São Paulo o fazem com valor integral do crédito do imposto
causando duplo prejuízo ao Estado de São Paulo, vez que
transfere a outros estados importantes fluxos de importações
de grande potencial arrecadatório e, ao final, estabelecem a
dedução do imposto a recolher créditos não integralmente
pagos no estado de origem.

Aos poucos as conclusões chegam e se fazem presentes
junto a esta CPI: A reforma tributária é irrenunciável, vez que o
atual sistema permite o envolvimento quase que descompro-
metido dos agentes públicos, em conluio com empresas e
agentes privados praticantes de fraudes e crimes em prejuízo
da sociedade.

Tal reforma se faz necessária vez que a necessidade de
simplificação do sistema de arrecadação e controle do ICMS –
em particular – se mostra irrenunciável. O custo de tal reforma
certamente será deveras inferior ao prejuízo causado aos
cofres públicos quando das práticas fraudulentas.

Impende salientar que, como nos foi apresentado à esta
Comissão Parlamentar de Inquérito, a Proposta de Emenda
Constitucional 285 em trâmite junto ao Congresso Nacional
acabou por se transformar em Reforma do ICMS, vez que apre-
senta a sua uniformidade, o regime único de regulamentação,
a uniformidade das alíquotas, bem como nova pactuação da
distribuição das receitas entre os Estados de origem e destino
das mercadorias, bens ou serviços. A legislação do ICMS tende
a ser de competência federal mas, enquanto a mesma não é
votada ou mesmo apreciada pelas Casas Legislativas Federais,
cumpre-nos, enquanto prerrogativa de fiscalização dos atos
públicos, a análise dos procedimentos aqui ventilados, bem
como a responsabilização dos agentes envolvidos e devolução
aos cofres públicos do real e efetivo prejuízo verificado.

Não há duvidas que a atual legislação não apresenta
penalidade em equilíbrio com a prática aqui combatida. A
legislação em vigor trata o tema quase que como “contraven-
ção”, não levando em conta o bem público e a supremacia
deste sobre o interesse particular. É vergonhoso o sem fim de
expedientes verificados para que se burle a lei, para que não
se atribua responsabilidade aos envolvidos, mormente aos
agentes públicos no exercício de suas funções.

Tais práticas atingem os diversos setores da nossa econo-
mia, como o setor de energia elétrica, o setor de combustíveis,
de alimentos, de fornecimento de serviços, de bebidas, de arte-
fatos de luxo, de grãos, enfim, a vascularização do crime é
enorme.

Outra conclusão que se torna inegável é que o conluio ou
a participação, ainda que indireta dos agentes da administra-
ção pública acaba por configurar verdadeira renuncia fiscal,
cuja suposta proteção estaria amparada pelo artigo 165 da
Constituição Federal, pelo parágrafo 6º do Artigo 174 da
Constituição Paulista, bem como pela Lei de Responsabilidade
Fiscal em seu artigo 5º. A lei deve ser utilizada em favor do
Estado e do contribuinte, sem qualquer prejuízo a qualquer dos
lados. Efetivamente a inércia da fiscalização, bem como a defi-
ciente arrecadação dos órgãos fazendários acarreta em mani-
festo desrespeito dos textos legais, utilizando-se deles os infra-
tores, como verdadeiros escudos para a realização de seus ilíci-
tos. É o total desvirtuamento da Lei. A leitura da lei está abso-
lutamente míope, sendo que os instrumentos para o seu cum-
primento estão cada vez mais desprestigiados.

Um exemplo de tal desprestígio é a existência de uma
série de benefícios dedos pelo Estado de São Paulo a diversos
setores da economia que não se enquadram como benefícios
fiscais, cuja constitucionalidade é discutida junto ao Supremo
Tribunal Federal, notadamente nas Ações Diretas de Incons-
titucionalidade nº 2429, 2430 e 2431. Por motivos certamente
desvinculados com a interesse público e com as possibilidades
de interferência do Estado no domínio econômico, tais benefí-
cios são concedidos ao livre arbítrio dos agentes públicos e
representam, por muitas vezes, falso benefício ao contribuinte,
vez que contra legem.

Outro ponto que se verificou nos documentos ofertados a
esta Comissão Parlamentar de Inquérito é a participação de
agentes públicos na concessão de benefícios fiscais, como no
caso da autorização de compensação de créditos inidôneos
oriundos de exportações fictícias junto ao Fisco Paulista.
Restou por robusto a chamada “operação soja papel”, em que
foram verificadas operações de exportação de soja realizadas
em duplicidade, em que as operações “espelhadas” represen-
tariam créditos acumulados decorrentes de exportação a serem
compensados, tudo sob a batuta e fiscalização dos órgãos
fazendários paulistas. Efetivamente o sistema de verificação e
controle de operações é falho. Impossível negar este fato que
ocasiona comprovado prejuízo aos cofres paulistas.

A prática se dava pela realização de operações reais de
soja e reaproveitamento das mesmas operações, como se fos-
sem novas, através de falsificação de documentos e “facilida-
des” junto aos órgãos fazendários para a liberação dos crédi-
tos decorrentes de operações que nunca existiram, que supos-
tamente criariam créditos fictícios.

Importante salientar que a deliberação em favor da con-
cessão da compensação de tais créditos dá-se por força do
número de unidades fiscais de referencia correspondente à
operação verificada. Em outras palavras, a responsabilidade do
agente público varia não de acordo com a matéria, mas com o
seu montante, fato este a trazer surpresa a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito.

Como trazido pelos agentes fazendários, nas palavras do
Diretor executivo de Arrecadação Tributária, Sr. Cabrera, é
estratificado que até 20 mil UFESPS quem faz autorização de
compensação de créditos é o Chefe do Posto Fiscal. Até 80 Mil
UFESPS a competência desloca-se ao inspetor fiscal. Até 160
mil UFESPS uma vez mais se desloca a competência ao
Delegado Tributário sendo que os valores acima de 160 mil
UFESPS é de responsabilidade do Diretor Executivo. Estes valo-
res, quando devidamente apurados traduzem a RESPONSABILI-
DADE do agente publico que autorizou tais compensações, não
podendo o mesmo imiscuir-se das conseqüências do ato even-
tualmente fraudulento, omisso ou mesmo irresponsável.

O problema é que os tentáculos da prática delituosa são
imensos. Abrangem, como apontado alhures, diversos segui-
mentos da economia, a exemplo dos procedimentos arrecada-
tórios e de fiscalização junto ao setor de frigoríficos. A esta
Comissão Parlamentar de Inquérito foram descritos os comple-
xos artifícios utilizados por empresas fraudadoras do Fisco que,
em conluio com agentes de fiscalização da Administração
Pública lesionaram os cofres paulistas, lesão esta que atinge a
grau do bilhão de reais. Tais práticas foram repreendidas e
descobertas pela chamada Operação Grandes Lagos, operação
conjunta entre a Fazenda Estadual, a Receita Federal, o
Ministério Público e a Polícia Federal. O contingente e a neces-
sidade de utilização de diversos órgãos acaba por elucidar a
importância e o vulto do tema em investigação por esta
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Tratamos aqui de quatro modalidades da chamada guerra
fiscal, quais sejam: a) O financiamento do ICMS, traduzido pela
concessão de longos prazos para o seu recolhimento; b) A
guerra fiscal industrial, traduzida pela disputa entre os grandes
investimentos do setor industrial; c) a Guerra fiscal comercial,
a explosão dos créditos presumidos e outorgados e, por fim, d)
a Guerra fiscal nas importações, traduzindo no aumento do
produto importado em detrimento do produto nacional.

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, em suas reuniões
acabou por enviar uma série de requerimentos a diversos
órgãos públicos, dentre os quais citamos o Ministério Público
do Estado de São Paulo e a Secretaria Estadual da Fazenda.
Com relação ao primeiro, quando questionado a respeito dos
dados específicos sobre a Guerra Fiscal, o mesmo, através de
resposta dirigida a esta Comissão Parlamentar de Inquérito
informou que não dispõe de tais dados específicos ao Estado,
vez que através de seu Grupo de Atuação Especial para a
Repressão aos Crimes de Sonegação Fiscal sua atuação dá-se
junto aos Municípios e a “guerra fiscal” existente entre eles, o

que restou prejudicada a proposição de argüição de seus mem-
bros quanto á explicações e informações sobre a guerra fiscal
entre os Estados.

Ademais, verifica-se e faz-se constar neste Parcial Relatório
a manifestação dos Agentes do Ministério Público de São Paulo
que declaram que encontram obstáculos decorrentes de leis e
decretos federais, estaduais e municipais que acabam por limi-
tar a ação ministerial na apuração de ilícitos penais tributários,
na medida em que proíbem a remessa de representações e de
autos de infração pela autoridade fazendária ao Ministério
Público antes de esgotada a via administrativa, bem como con-
cedem anistia tributária relativa ao pagamento de multas e
juros de mora indistintamente a débitos decorrentes de infra-
ções fiscais, multas delas típicas sob a ótica penal relacionadas
com fraudes, falsificações, condutas dolosas, conluio de pes-
soas e simulações, quando tal isenção é vedada expressamente
pelo artigo 180 do Código Tributário Nacional, incisos I e II.

Não menos importante que, até o presente momento, nos
foi enviado a esta Comissão Parlamentar de Inquérito relação
dos maiores devedores ao Estado de São Paulo, cuja leitura
caberia mais atenção, vez que refletem posições inicialmente
suspeitas no que respeita à concessão de anistia a tais contri-
buintes (em relação também enviada à esta CPI), para empre-
sas cujo débito ultrapassa os 450 milhões de reais.

Esta Deputada sugere a análise apurada de tais documen-
tos, a título de precaução, pois o seu teor apresenta fatos que
supostamente comprometem – e muito – autoridades adminis-
trativas que concederam tais enquadramentos em anistia, res-
tando em verdadeiro prejuízo aos cofres públicos, caso consta-
tadas tais irregularidades aparentes.

No que diz respeito á arrecadação por força de recupera-
ção dos débitos em favor da Fazenda Estadual já inscritos em
dívida ativa, não mais que imperiosa a convocação de agentes
da Procuradoria Geral do Estado para a prestação de maiores
esclarecimentos, pois, todas as autoridades fazendárias que
compareceram à prestação de esclarecimentos junto à esta
Comissão Parlamentar de Inquérito fizeram alusão ao conflito
de competência funcional para a disposição e análise dos fatos
relativos à ações executivas fiscais, motivo da necessidade de
tal convocação.

Ainda sobre os documentos enviados a esta Comissão
Parlamentar de Inquérito, observe-se que as respostas aos
quesitos oficialmente dirigidos ás autoridades fazendárias mui-
tas vezes é insatisfatória, a exemplo da solicitação da apresen-
tação dos frigoríficos devedores ao Estado de São Paulo, cuja
resposta trouxe menção apenas aos valores devidos, esquivan-
do-se de apontar o nome e a identificação dos contribuintes
respectivos.

O mesmo verificou-se junto aos dados referentes aos seto-
res de combustíveis, às industrias de fumo, ao setor de bebi-
das, á industria alimentícia excluindo-se o setor de soja e frigo-
ríficos, assim como destas duas últimas. A exceção deu-se
através do Ofício nº 27/2007, trazendo a discriminação das
empresas autuadas pela secretaria Estadual da Fazenda, em
referencia ao setor de serviços.

Ainda que informe os procedimentos de apuração de tais
números, a secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ,
mesmo utilizando-se dos valores declarados em GIA a título de
vendas, por CNPJ-base, considerando o montante do período
de janeiro a outubro de 2006, a mesma imiscuiu-se do envio
de tais CNPJs bem como da identificação das empresas cuja
apuração foi mencionada, dificultando – e muito – o trabalho
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que vê frustrado o
seu potencial de investigação, quando expedientes como estes
são verificados. Esta Deputada insurge-se contra tais práticas e
sugere nova convocação ou solicitação de reenvio de informa-
ções com a devida urgência que o tema requer, para que os
procedimentos analíticos possam ser realizados pelos membros
desta Comissão.

Chamou-nos a atenção alguns depoimentos e esclareci-
mentos prestados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito,
dentre os quais destacamos a oitiva do Sr. Coordenador de
Administração Tributária no Estado de São Paulo, do Senhor
Presidente da Associação Nacional dos Distribuidores de Papel
– ANDIPA, bem como do Senhor Delegado de Polícia Federal –
Setor de Inteligência Policial – Victor Hugo Ferreira e do Exmo.
Senhor Procurador da República, Dr. Matheus Baraldi.

Com relação ao Coordenador de Administração Tributária
da Secretaria Estadual de Fazenda, o mesmo, através de seus
esclarecimentos bem como de sua equipe, apenas elucidaram
a necessidade de reforma da legislação tributária, deixando
claras as iniciativas do Órgão Fazendário Paulista em tomar
medidas no combate á sonegação. Entretanto, não restou elu-
cidado esclarecimento acerca da participação inegável de
agentes da Fazenda Paulista em esquemas fraudulentos a
acarretar prejuízos aos cofres públicos e ao contribuinte em
última instância. Da mesma sorte em que não restaram escla-
recidos tais pontos, foi trazida a esta Comissão Parlamentar a
determinação legal de responsabilidades funcional, cível e cri-
minal, aos agentes responsáveis pelas autorizações em favor
da liberação de compensação de créditos acumulados, em
razão do montante dos mesmos. Verificadas irregularidades de
qualquer espécie, os agentes a serem punidos são facilmente
identificáveis, assim como o encaminhamento por esta
Comissão Parlamentar do processo aos órgãos competentes
para providências trará facilidade no arbitramento dos respon-
sáveis por tais desmandos.

No que se refere aos esclarecimentos prestado pelo Sr.
Presidente da ANDIPA, surpreendeu-nos a informação das per-
das mensais de 6 milhões de reais ao mês, só no setor de
papel. A perda, relacionada ao setor todo de papel ultrapassa,
segundo o representante dos Distribuidores de Papel, a monta
de 100 milhões de reais, perda gigantesca de recursos que
poderiam ser aplicados em outros setores como a educação ou
mesmo saúde.

Abriremos dois hiatos em relação aos esclarecimentos
prestados pelos Doutores Victor Hugo e Matheus Baraldi. O
primeiro trouxe informações relevantíssimas para a compreen-
são da chamada Operação Grandes Lagos, notadamente os
métodos utilizados pelos criminosos para a realização de práti-
cas fraudulentas pelos frigoríficos.

Trata-se de conjunto ordenado de operações criminosas
que causam prejuízos ao Estado na ordem de BILHOES de
reais. Estamos diante de práticas criminosas que lesam os
cofres públicos em BILHOES DE REAIS. A prática consistia no
“empréstimo” do nome de “laranjas” ao preço de R$ 12 mil
mensais, em média, para o movimento em média de R$ 750
milhões de reais, sem o recolhimento de qualquer contribuição
ou tributo, à exceção da arrecadação direta da CPMF. Até
mesmo taxistas são usados como se frigoríficos fossem. Tais
práticas vêm ocorrendo no mínimo desde o ano de 1991, como
apontado pelo Sr. Delegado Victor Hugo, dando-se destaque á
compra de créditos fictícios de ICMS não só no Estado de São
Paulo, como em outros estados envolvidos. Abrange não só o
Estado de São Paulo, como também os Estados de Rondônia,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

Cabe também o destaque ao fato de que a Secretaria
Estadual da Fazenda liberou R$ 250 milhões de reais em crédi-
tos tributários, estando a liberar mais R$ 250 milhões em pedi-
dos pendentes. O mesmo verificou-se com o setor de couro,
demonstrando, uma vez mais, o alcance das práticas fraudu-
lentas e a ineficácia da fiscalização e do controle da arrecada-
ção fazendária paulista, ainda que o Sr. Delegado afirme ter
contado com a colaboração da secretaria da Fazenda no reco-
lhimento das informações e participação em suas operações,
restando aqui tal fato consignado.

Documentos apresentados à esta CPI mostram clara a prá-
tica de delitos por empresas frigoríficas, ao exemplo dos gru-
pos Mozaquattro e Itarumã. A prisão de alguns funcionários da
secretaria do Estado da Fazenda Paulista deixa claro que tais
esquemas fraudulentos são impossíveis de serem verificados
sem a participação e o envolvimento de agentes da Adminis-
tração Pública. Entretanto, merece destaque o fato de que os
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agentes fiscais presos não possuíam autonomia para a libera-
ção de créditos tributários, restando submissão e subordinação
direta desta ordem à chamada “cúpula” em São Paulo, ou
seja, autoridades administrativas hierarquicamente superiores.
Fato extremamente preocupante.

Destaco que os documentos eletrônicos inicialmente ofer-
tados pelo Sr. Delegado Victor Hugo enriqueceriam – em muito
– as conclusões e dados trazidos a esta Comissão Parlamentar
de Inquérito. Até o presente momento, tais documentos eletrô-
nicos não chegaram ao poder desta Deputada, motivo pelo
qual os comentários adquirem brevidade irrenunciável.

Com relação aos esclarecimentos prestados pelo Exmo. Sr.
Doutor Matheus Baraldi, os mesmos versam essencialmente
sobre as fraudes relacionadas à importação de produtos, a
exemplo das fraudes verificadas na chamada Operação
Narciso, bem como nas práticas verificadas junto à empresa
DASLU. Quanto a esta última empresa, a DASLU, verificou o
Procurador da República que os prejuízos aos cofres públicos,
somente no que respeita aos tributos devidos em função de
importação de mercadorias ultrapassam a monta de 450
milhões de reais.

Fraudes no desembaraço aduaneiro, o não pagamento do
ICMS no desembaraço aduaneiro (cuja base é a maior possível,
vez que se trata do último tributo a ser recolhido em casos de
importação de produtos), a parametrização da fiscalização
(amostragem), subfaturamento alcançando a exorbitância de
até 9700%. Diversos foram os pontos apontados pelo Sr.
Matheus Baraldi, no que respeita às falhas de fiscalização,
notadamente em relação ao Caso DASLU. Tais falhas ocasiona-
ram lesão ao patrimônio público que supera a marca de 750
milhões de reais, somados os resultados dos créditos tributá-
rios estaduais e federais.

Não bastassem as fraudes aduaneiras, verificou-se um
sem número de fraudes também no trânsito interestadual das
mercadorias, novamente em prejuízo aos cofres paulistas.
Trata-se aí da circulação de notas fiscais entre os Estados, oca-
sionando a geração de créditos e acumulação dos mesmos,
também pela prática do subfaturamento, como verificado no
Caso DASLU. Novamente dê-se destaque ao problema encon-
trado na diferenciação de alíquotas encontrada entre os
Estados, assim como nos benefícios fiscais verificados em des-
respeito ás orientações de acordos entre os estados (CONFAZ)
e as concessões unilaterais de isenção.

Em tempo, a comprovada não circulação de informações
entre diferentes órgãos, como a Secretaria Estadual de
Fazenda e a Receita Federal acabam por contribuir na ousadia
das práticas ilícitas, bem como no seu crescimento. Destaque
se dê ao fato de que, em casos de subfaturamento em impor-
tações, a receita federal tem por obrigação a comunicação à
Secretaria da Fazenda, vez que a prática delituosa afetará em
última instância a composição da base de cálculo do chamado
ICMS-importação.

Estes os pontos apontados neste Relatório Parcial, cuja
apreciação destino ao Nobre Deputado Roberto Morais - Sr.
Presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito para que,
em posse deste e dos demais documentos que forem a esta
encaminhados possa realizar o seu trabalho de maneira a
defender os interesses do cidadão paulista, seja por força da
edição e proposta de nova legislação, seja pela apuração e res-
ponsabilização dos agentes públicos e empresas envolvidas,
seja pelo resgate ao respeito pelo bem público com a devolu-
ção aos cofres dos valores até o momento perdidos ou, assim
desejando, seja pela consecução de todas estas providências
baseadas nos fatos apurados por esta Comissão Parlamentar
de Inquérito. Para o momento, nada mais a acrescentar.

6.2- Parecer do subrelator – Deputado Rogério Nogueira
Sub-relator do item B
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi

constituída pelo Requerimento n º 719, de 2003, de autoria do
deputado Vitor Sapienza, com a finalidade de investigar a
guerra fiscal entre os Estados, com a análise sobre suas causas
e conseqüências, bem como conhecer a estrutura tributária
vigente, analisando a incidência sobre os diversos setores eco-
nômicos e avaliar os possíveis resultados das diferentes pro-
postas de “Reforma Tributária “ em nosso Estado, visando
esclarecer:

a) diferentes alíquotas de ICMS para produtos similares,
na comercialização interna ou entre estados da federação;

b) incentivos camuflados como empréstimos em juros sub-
sidiados, prazos especiais de recolhimento, créditos presumi-
dos e outras formas afins; e,

c) o porquê do tratamento diferenciado da Justiça Federal
em relação aos pleitos paulistas aos demais estados.

Isto posto, foram estabelecidas as sub-relatorias e a rela-
toria final, na primeira reunião ordinária da presente comissão,
cabendo a este nobre deputado a sub-relatoria do item “b”
acima descrito, do qual segue:

Convêm esclarecermos que entende-se por guerra fiscal a
disputa entre os estados em conceder incentivos fiscais para
atrair investimentos.Esses incentivos são dados no âmbito do
ICMS, imposto estadual que tributa a circulação de mercado-
rias e alguns serviços. Esta prática se dá via concessões de
benefícios fiscais, financeiros e de infra-estrutura para as
empresas interessadas em investir ou transferir seus investi-
mentos para o estado concessor do benefício.

Os incentivos fiscais são dados pelo estado através de
renúncia parcial ou total, do ICMS, único imposto para a isen-
ção. Os Estados, após a Constituição de 1988 ganharam ampla
autonomia para decidirem o que melhor pode ser feito para as
unidades federativas. Houve uma centralização na tributação
nacional, após o período ditatorial, onde houve uma centrali-
zação na tributação nacional, o Brasil experimenta um regime
democrático onde prima-se pela descentralização das políticas
públicas, e por conseguinte, das políticas tributárias. Essa
autonomia trouxe aos governadores amplas vantagens, de
sozinhos brigarem por investimentos que, na ânsia de quere-
rem tirar seus estados do subdesenvolvimento, acabam fazen-
do qualquer negócio para atrair investimentos, mesmo que
prejudique a União.

A guerra fiscal se trava à revelia do Conselho Nacional de
Política Fazendária – CONFAZ. Esse conselho criado pela Lei
Complementar nº 24 de 1975 tem como função reunir em
Brasília os 27 secretários da fazenda dos estados e o Ministro
da Fazenda para que, juntos, acordem unanimemente acerca
de incentivos fiscais. O problema é conseguir a unanimidade.

O ICMS é um imposto do tipo Imposto sobre Valor
Agregado – IVA, que incide sobre mercadorias e serviços. – É
importante salientar que o Brasil é o único país do mundo
onde o imposto de maior arrecadação é de competência dos
Estados e não da União.

Inicialmente, quem perde é o próprio ordenamento jurídi-
co pois, a concessão de benefícios fiscais é feita à revelia do
CONFAZ, órgão criado por Lei Complementar que, vincula a
legalidade dos incentivos à sua aceitação. Os governadores
ignoram a lei, partindo do pressuposto de que os estados são
autônomos para legislar em matéria de ICMS, concedendo
incentivos através de leis estaduais e às vezes por atos do
Executivo, sem a chancela da Assembléia Legislativa.

Para fazer valer a ilegalidade e a nulidade da concessão, o
estado direta ou indiretamente prejudicado tem legitimidade
ativa para, perante o Supremo Tribunal Federal interpor ação
contra a concessão dos benefícios alegando descumprimento
de lei federal. Tal descumprimento, torna o estado infrator pas-
sível de intervenção federal, o que vem a ser praticamente
impossível pois, os prejuízos com a instabilidade institucional
são maiores que os obtidos com os incentivos.

Passando da questão jurídica observa-se a questão econô-
mica, que não se deve incutir a idéia de que tributo é ruim. O
produto da arrecadação de um tributo nada mais é que uma
transferência monetária do setor privado para o setor público.
Como tal ele não é um custo para a sociedade. O custo social
de um imposto se origina das distorções que ele causa na alo-
cação dos recursos da economia, e em escala usualmente

muito menor, da necessidade que ele cria de se alocar recursos
produtivos para, de um lado, administrá-lo, e de outro, dar
cumprimento às obrigações fiscais dos contribuintes.

Na prática não é possível criar e eliminar tributos a qual-
quer momento, em função de mudanças que ocorrem nas con-
dições econômicas. Embora a tributação sofra alterações prati-
camente todos os dias, o elenco de tributos como suas caracte-
rísticas básicas são bastante estáveis. Assim há como planejar
investimentos do setor privado no setor público.

Os investimentos são geralmente de empresas estrangei-
ras ou nacionais de grande porte, em que delas dependem
outras empresas. Por exemplo: se há uma montadora de auto-
móveis que venha a se instalar em um determinado estado, ela
precisará de uma empresa que lhe forneça os parafusos, os
bancos, o estofamento, os vidros etc., e para reduzir os custos
da produção, essas empresas tendem a se estabelecer o mais
próximo possível da montadora para que os custos de trans-
porte de materiais seja reduzido. Logo, o estado que concede
incentivos à montadora ganhará em termos tributários o que
for pago pelas empresas dependentes, pois estas não estão
dentro do pacote de incentivos. Dessa forma, o estado ganha
em termos econômicos e sociais, pois haverá mais empregos.

Apesar de supostamente haver um ganho com a guerra
fiscal, já foi dito que o estado perde e o país também perde.
Pois, só se justifica a concessão de incentivos fiscais se, social-
mente, gere melhoramentos à população da Unidade. “Só faz
sentido utilizar recursos públicos para estimular empreendi-
mentos que venha, a gerar uma adição – que não existiria na
ausência do incentivo – às rendas futuras dos residentes, que
seja maior que o valor por eles atribuído ao bem cuja provisão
pública se reduziu ou deixou de existir”. (Varsano)

Em face da dinâmica do desenvolvimento, é certamente
aceitável, que se incluam entre os objetivos da política indus-
trial a desconcentração da produção e o desenvolvimento
regional, e que se utilizem recursos públicos com estas finali-
dades. Tais objetivos, no entanto, são necessariamente nacio-
nais e, por isso, devem ser perseguidos sob a coordenação do
governo central. Quando, através da guerra fiscal os estados
tentam assumir esse encargo, o resultado tende a ser desastro-
so. Primeiro os vencedores da guerra fiscal são, em geral, esta-
dos de maior capacidade financeira, que vêm a ser os mais
desenvolvidos, com maiores mercados e melhor infra-estrutu-
ra. Segundo, ao renunciar à arrecadação, o estado está abrin-
do mão ou da provisão de serviços (educação, saúde, a própria
infra-estrutura etc.) que são insumos do processo produtivo ou
do equilíbrio fiscal, gerando instabilidade macroeconômica.

O efeito econômico da guerra fiscal, da concessão indiscri-
minada de incentivos, é danoso, ao invés de ser benéfico, ao
invés de reduzir custos e de incentivar investimentos e empre-
gos. O elo de ligação ente os dois contribuintes, o contribuinte
do Estado remetente da mercadoria e o contribuinte do Estado
importador, é a alíquota interestadual, que liga o contribuinte
do Estado remetente ao contribuinte do Estado destinatário,
de forma que, quando um Estado atrai a indústria, ele vai
cobra um imposto na transação interestadual, que vai ser
pago, na prática, exatamente pelo contribuinte do Estado
remetente, no caso da alíquota positiva, mas pelo Tesouro do
Estado destinatário, na forma de crédito ao seu contribuinte.

No caso dos empreendimentos incentivados, o Estado que
os pretende atrair promete ao investidor, pela instalação da
indústria em seu território, um incentivo fiscal na forma de
devolução do imposto, ou do crédito presumido ou de financia-
mento do imposto a longo prazo. Esse Estado não atrai a
indústria para vender a mercadoria produzida, aos consumido-
res, mas para abastecer o Brasil, até porque o Estado não
industrializado não tem consumidor para viabilizar o empreen-
dimento. As indústrias se instalam em todo o Brasil para aten-
der o mercado brasileiro, do qual 40 % é representado por São
Paulo ou, se quiserem, 80 % pertence à região Sudeste.

O Estado que atrai a indústria irá devolver ao empreende-
dor subsidiado, portanto, em sua maior parte, o imposto
cobrado na operação interestadual, de modo que o Tesouro do
Estado destinatário é quem irá pagar o tributo. O estado que
incentiva oferece ao investidor a devolução de 70 % do impos-
to, ou o financiamento do imposto em 25 anos, sem correção
monetária, com 10 anos de carência. Devolve ou financia 70%,
mas recebe 30 %. Assim, devolve imposto da operação interes-
tadual, em sua grande parte; devolve uma receita que de outra
forma não teria; devolve a receita acrescida, a receita nova.
Não está perdendo 70 %, está ganhando 30 %. » isso que pre-
cisa ficar entendido: O Estado, quando devolve um imposto,
não está perdendo o que devolve, está ganhando aquilo que
não devolve. Usualmente ele devolve 70 ou 60 %, porque 25
% pertence aos Municípios. Os municípios ganham alguma
coisa, os Estados ganham alguma coisa, a economia do
Esatado ganha o emprego – que acaba gerando o imposto – e
quem está financiando essa devolução é o Estado destinatário
da mercadoria, o Estado consumidor, que perde o que é dividi-
do entre o investidor e o Tesouro do Estado que concede o
benefício.

Perde porque esse empreendimento sé está localizado
naquele Estado mercê desse artifício tributário, de outra forma
ele não estaria localizado lá. Não há qualquer distorção, nada
a ser reparado, quando a mercadoria vem de outro Estado e o
investimento foi feito de forma direcionada por fatores econô-
micos. Quando ele é feito mercê da concessão de benefícios,
perde mesmo, porque de outra forma essa empresa estaria ins-
talada em São Paulo e São Paulo não precisaria pagar a totali-
dade do valor do imposto para ter essa mercadoria para o seu
consumidor, o imposto seria paulista e só não é por contas
desse artifício tributário.

Então, todo o empreendimento que foge do território de
nosso Estado mercê desses benefícios e que depois manda
mercadoria para cá, o Tesouro paulista tem de pagar na fron-
teira pelo imposto que se evadiu em função dessa localização
industrial distorcida.

O estado de São Paulo, em períodos recentes, tentou utili-
zar a legislação para, primeiramente, anular os benefícios fis-
cais concedidos nos outros Estados. Anular simplesmente,
através da glosa do crédito decorrente dessa operações incen-
tivadas, porque , se o Estado incentivador devolver de um lado
e São Paulo anular de outro, São Paulo zera o benefício. Essa é
a lógica do mecanismo previsto na Lei Complementar n. 24/75.
Isto posto, São Paulo tentou impugnar junto ao STF, esses atos
concessivos de benefício fiscal à margem da Lei Complementar
n. 24/75, não logrando êxito em nenhuma das duas.

POLÍTICAS ESTADUAIS DE INCENTIVOS e PRAZOS DE
RECOLHIMENTO

Convêm destacarmos os incentivos concedidos por cada
Estado, que demonstram um pouco acerca dos benefícios, con-
cessões financeiras, e outras formas afins, conforme segue
abaixo, bem como quadro em anexo.

1 – Bahia
Benefícios fiscais
Os benefícios fiscais são concedidos no estado da Bahia

no âmbito de três programas: o Programa de apoio à agroin-
dústria, o Programa de desenvolvimento regional do pólo pes-
queiro e o Programa de apoio à transformação industrial.

O Programa de apoio à agroindústria possibilita o diferi-
mento do ICMS nas saídas de insumos e produtos agroindus-
triais e concede isenção do ICMS para a polpa do cacau e cré-
dito fiscal do ICMS nas operações interestaduais com os produ-
tos comestíveis resultantes do abate de gado.

O Programa de desenvolvimento regional do pólo pesquei-
ro concede redução até 31/12/96 da base de cálculo de 96%
do ICMS nas saídas para o exterior de crustáceos, desde que a
saída ocorra pelos portos da Bahia.

O Programa de apoio à transformação industrial possibili-
ta o diferimento do ICMS nas entradas de concentrado de
chumbo e outros metais, petróleo bruto, gás natural, argila e
matérias-primas industriais para o momento em que ocorrer a
saída a qualquer título.

Concessões financeiras diferenciadas

O governo baiano concede vários incentivos financeiros às
empresas, que vão desde o crédito às microempresas até apoio
à atividade turística, através de fundos e programas.

a) Fundo de Defesa da Economia Baiana (Fundecon)
Este fundo tem por objetivo promover a equalização da

carga tributária no campo de incidência do ICMS preservando
a capacidade competitiva dos setores econômicos do estado
diante de vantagens concedidas em outras unidades da
Federação. O incentivo se dá através do financiamento para
pagamento do imposto, com prazo de três meses de pagamen-
to, e juros de 12% a.a. mais atualização financeira, àquelas
empresas que estejam em processo de inviabilização em razão
de incentivos concedidos em outras unidades da Federação.

b) Programa de Crédito Especial à Microempresa (Procem)
Este programa tem como finalidade promover condições

para estimular as atividades das microempresas do estado. O
financiamento é concedido para reforço de capital de giro, com
prazo de pagamento de um ano, inclusive seis meses de carên-
cia, e juros de 12% a.a. mais atualização financeira.

c) Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo (Pró-
Renda)

Visa estimular pessoas físicas e profissionais diversos à
adquirirem máquinas e equipamentos necessários as suas ativi-
dades. O financiamento é concedido para pagamento num prazo
de 15 meses, inclusive três de carência, e juros de 8% a.a.

d) Programa de Promoção ao Desenvolvimento da Bahia
(Pró-Bahia)

Este programa, criado em 1995, tem o intuito de diversifi-
car a malha industrial do estado, além de interiorizar o proces-
so de industrialização e incentivar a capacitação tecnológica, a
qualidade e a produtividade da indústria. Para isso, o governo
da Bahia financia até 50% do ICMS recolhido na região metro-
politana de Salvador e até 75% no interior do estado e, ainda,
até 75% para projetos com investimentos superiores a R$ 400
milhões e para projetos pioneiros, independentemente da loca-
lização, com prazos de pagamento de até seis ou 10 anos e
juros de somente 3% a.a.

e) Programa de Apoio ao Turismo da Bahia (Pró-Turismo)
Como o próprio nome diz, este programa objetiva estimu-

lar empreendimentos, obras e serviços de interesse para o
desenvolvimento do turismo, atividade importante do estado.
O financiamento é concedido às empresas industriais com ati-
vidades voltadas para o turismo, com um prazo de até três ou
oito anos para o pagamento, dependendo do tipo de financia-
mento e juros de 7% a.a. mais TJLP.

f) Fundo de Desenvolvimento Social e Econômico (Pró-
Turismo/Fundese)

Este fundo tem como finalidade estimular o turismo no
centro histórico de Salvador através de financiamento, com
prazo de oito anos para pagamento e juros de 3% a.a., e seus
beneficiários são as pequenas e médias empresas.

Outros estímulos
Programa Baiano de Incubação de Empresas de Base

Tecnológica — apóia técnica e financeiramente e concede
infra-estrutura ao surgimento e consolidação de novas empre-
sas de base tecnológica, especialmente nas áreas de química,
petroquímica, novos materiais, biotecnologia, mecânica de
precisão, minerometalurgia e agroindústria de alimentos, atra-
vés de instituições públicas e privadas engajadas no programa
por convênio.

Núcleo de Atendimento às micro e pequenas empresas —
concede alguns benefícios específicos a estas empresas, como
redução do tempo médio para a sua legalização com diminui-
ção da burocracia, orientação em relação a planejamento de
negócios e consultoria e elaboração de projetos. Além desses
estímulos, as empresas que se instalam nos centros e distritos
industriais têm estradas com meio-fio e recebem água e ener-
gia na porta da fábrica.

2 – Ceará
Benefícios fiscais
O Ceará só concede este tipo de benefício para as micro e

pequenas empresas, através da isenção do ICMS, embora
tenha linhas de financiamento baseadas no ICMS a ser recolhi-
do pelas empresas (benefício fiscal “camuflado”).

Concessões financeiras diferenciadas
O Ceará tem quatro fundos de financiamento para investi-

mentos fixos e capital de giro, que objetivam promover o
desenvolvimento das atividades industriais do estado.

O Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) se destina às
empresas industriais do Ceará relocalizadas e duplicadas,
sendo o limite do financiamento de até 100% do ICMS a ser
recolhido pela beneficiária e o prazo de seis anos para paga-
mento na região metropolitana de Fortaleza e 10 anos para o
interior do estado, com encargos negociados de acordo com a
natureza do projeto.

O Fundo de Assistência ao Desenvolvimento Econômico e
Social do Estado (Fades), e o Fundo de Financiamento às Micro,
Pequena e Média Empresas do Setor Produtivo do Estado do
Ceará (FCE) favorecem as micro, pequena e média indústrias.
Além desses fundos, há também o Programa de
Competitividade Industrial (PCI), que tem como objetivo apoiar
o incremento da produtividade, via financiamento para investi-
mentos fixos e capital de giro. As beneficiárias são as empresas
industriais com sede e foro no Estado do Ceará, e o prazo é de
três anos, com juros de 12% a.a., mais atualização financeira.

Estímulos para infra-estrutura
O governo do Ceará oferece lotes industriais dotados de

infra-estrutura a preços subsidiados nos distritos industriais de
Fortaleza, Sobral e Cariri.

3 - Distrito Federal
Benefícios fiscais
Os benefícios fiscais só foram incluídos como forma de

incentivo à atividade industrial no Distrito Federal em 1995. Os
principais benefícios concedidos são os seguintes:

a) Dilatação do prazo de pagamento do ICMS para proje-
tos industriais ou agroindustriais que contenham inovações
tecnológicas, pelo prazo de até cinco anos;

b) Dilatação do prazo de pagamento do ICMS de até um
ano para projetos de ampliação e implantação;

c) Isenção do IPTU para implantação de novo empreendi-
mento industrial pelo prazo máximo de cinco anos, a partir do
exercício seguinte àquele da data de início da implantação;

d) Isenção do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens
Intervivos) aos adquirentes de imóvel destinado a novo em-
preendimento industrial.

Além disso, foi anunciado recentemente pelo governo do
Distrito Federal um pacote, que deveria ainda ser aprovado
pela Câmara Legislativa, prevendo que o empréstimo de até
70% do ICMS tenha o prazo elevado para 12 anos e a isenção
do IPTU para 10 anos, para as empresas que quiserem instalar-
se no Distrito Federal.

Concessões financeiras diferenciadas
O governo do Distrito Federal tem um Programa de

Desenvolvimento Econômico (Prodecon), baseado em dois
tipos de financiamentos do Fundo de Desenvolvimento do
Distrito Federal (Fundef). Ambas as linhas de financiamento
têm como objetivo a implantação, ampliação, modernização e
reativação de atividades produtivas do Distrito Federal, sendo
que a primeira se destina especificamente ao financiamento da
implantação de projetos de micro e pequenas empresas e de
mini e pequenos produtores rurais, com prazo de até seis anos,
inclusive uma de carência, e juros de 2% a.a. mais atualização
financeira. A outra linha de financiamento é um empréstimo
de até 70% do ICMS a ser recolhido pela beneficiária (novos
empreendimentos industriais, prioritariamente micro e peque-
nas empresas), com um prazo de até 10 anos e juros de 6%
a.a. sobre o saldo devedor mais 25% da variação da Unidade
Padrão do Distrito Federal (UPDF).

O pacote anunciado recentemente pelo governo do
Distrito Federal, mencionado anteriormente, prevê ainda a
criação de um fundo financeiro de incentivo à produção, com
recursos das multas sobre dívidas fiscais, e de uma agência
para captar investimentos.

Estímulos para infra-estrutura
O governo do Distrito Federal concede direito real de uso

de terrenos para projetos industriais pelo período de até cinco

anos, com opção de compra por 40% do valor de mercado se
implantados em dois anos e de 60% se concluídos em três
anos. As micro e pequenas empresas têm um desconto de
80%, se implantadas em dois anos.

4 - Espírito Santo
Benefícios fiscais
O governo do Espírito Santo concede vários incentivos

ficais baseados no ICMS. Além da dedução de 5% sobre o
saldo devedor do ICMs para subscrição de ações e debêntures,
tem-se a postergação do pagamento do ICMS por prazos
determinados, sem incidência de encargos financeiros, a pos-
tergação do ICMS sobre bens de capital importados do exterior
e de outros estados e o recolhimento do ICMS por estimativa
para as micro e pequenas empresas. Vários municípios do esta-
do concedem isenção de impostos municipais. Como exemplo
tem-se Colatina, onde a prefeitura concede isenção progressiva
de IPTU e ISS para projetos industriais em função do volume de
investimento, origem de matéria-prima, geração de empregos,
destinação do produto final e participação comunitária.

Concessões financeiras diferenciadas
O Espírito Santo apresenta uma vasta gama de fundos e

programas para financiamentos que englobam desde o apoio à
implantação de projetos industriais até aqueles direcionados
especificamente ao financiamento na compra de softwares e
veículos.

O Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito
Santo (Funres) apresenta quatro linhas de financiamento. A
primeira delas, para investimentos fixos e mistos, com o objeti-
vo de apoiar projetos de implantação, expansão, relocalização,
modernização, desenvolvimento tecnológico e controle
ambiental de empresas privadas nacionais e indústrias com
sede no estado. O financiamento tem prazo de pagamento de
até cinco anos, inclusive dois de carência, com juros de 8%
a.a., mais atualização financeira, para as micro e pequena
empresas e 11% a.a., para as médias e grandes empresas.

A segunda linha de financiamento se destina à aquisição
de máquinas e equipamentos, objetivando estimular empreen-
dimentos industriais de pesca e turismo de empresas privadas
nacionais, com prazos e encargos idênticos à primeira.

O terceiro tipo de financiamento concedito pelo Funres se
destina a acionistas, atuais ou novos, em caso de transferência
parcial ou total do controle acionário e tem como finalidade a
reconstrução do equilíbrio econômico financeiro de empreendi-
mentos apoiados por ele, com prazos e encargos também
iguais aos da primeira linha.

A quarta e última modalidade de financiamento tem como
finalidade apoiar a implantação, expansão ou modernização
dos empreendimentos industriais, via financiamento à subscri-
ção de debêntures conversíveis ou não em ações às empresas
sediadas ou que venham a se instalar no estado, constituídas
sob a forma de sociedade anônima. O prazo para pagamento é
de cinco a sete anos, com juros de 4% a.a. mais TJLP.

No âmbito dos financiamentos específicos, tem-se o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento e à Comercialização
do Software e os financiamentos do Banco de Desenvolvi-
mento do Espírito Santo (Bandes) para máquinas e equipamen-
tos e para a aquisição de veículos e equipamentos.

O primeiro visa incentivar o desenvolvimento e a comer-
cialização do software por empresas já instaladas ou que
venham a se instalar no estado, a partir de um financiamento
com prazo de pagamento de até cinco anos e juros de 4 a 6%
a.a. mais TJLP.

No que diz respeito às duas linhas de financiamento con-
cedidas pelo Bandes, a primeira se destina a complementar
linhas de financiamento da Finame e POC automático e benefi-
cia aquelas empresas que se enquadrem no sistema
BNDES/Finame. O prazo para pagamento é de até cinco anos,
com juros de 8% a.a. mais atualização financeira, para as
micro e pequena empresas, e de 11% a.a. mais atualização
financeira, para as médias e grandes empresas. Já o financia-
mento para veículos e equipamentos (veículos automotores
exclusivamente de carga e equipamentos complementares
novos, de fabricação nacional, não enquadráveis na Finame),
tem por objetivo apoiar e modernizar a frota de veículos e
equipamentos indispensáveis à indústria. O prazo para paga-
mento é de até dois anos, inclusive três meses de carência,
com juros de 1,5% ao mês mais atualização financeira.

Finalmente, tem-se o Fundo para o Desenvolvimento das
Atividades Portuárias (Fundap), que tem como objetivo ampliar
a renda do setor terciário do estado, através do incremento e
da diversificação do intercâmbio comercial com o exterior,
financiando novos investimentos em projetos e possibilitando
acesso a recursos para capital de giro de longo prazo. O finan-
ciamento tem carência de até cinco anos e amortização de até
20 anos, com juros de 1% a.a.

Estímulos para infra-estrutura
O principal estímulo concedido pelo governo do Espírito

Santo neste sentido é a doação de terrenos para fins indus-
triais em vários municípios, como Baixo Guandu, no Distrito
Industrial de Vila Kennedy, e Barra de São Francisco. Além
disso, outros municípios dispõem de áreas e distritos indus-
triais para venda a preços reduzidos.

5 – Goiás
A concessão de incentivos ao investimento industrial só

tomou força em Goiás a partir de 1995, quando o governo pas-
sou a oferecer além dos financiamentos (já existentes em
1994), isenções fiscais e vários estímulos para infra-estrutra,
entre outros.

Benefícios fiscais
Os benefícios fiscais concedidos pelo governo de Goiás se

baseiam na redução de alíquota e prorrogação do prazo de
recolhimento do ICMS, além de recolhimento por estimativa
fiscal para as micro e pequenas empresas e utilização do crédi-
to presumido (por estimativa do ICMS), para situações e pro-
dutos específicos.

No que diz respeito à redução de alíquotas do ICMS, os
setores da indústria e comércio atacadista se privilegiam com
redução para 10% sobre as operações industriais e as indús-
trias beneficiárias do programa Fomentar com uma redução
para 7% nas operações entre si. Além disso, vários municípios
goianos concedem isenção de IPTU e ISS.

Concessões financeiras diferenciadas
O governo de Goiás possui o programa Fundo de Partici-

pação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás
(Fomentar) , que tem como objetivo dar apoio ao desenvolvi-
mento industrial do estado. Para isso, financia até 70% do
ICMS recolhido pelas atividades industriais e importações reali-
zadas pelas empresas com sede no estado, tendo, também,
uma linha especial de crédito para os micro e pequenos
empreendimentos industriais. O prazo de pagamento desses
financiamentos varia de cinco a 15 anos, com juros mensais de
0,2%, sem indexação ou atualização financeira.

Estímulos para infra-estrutura
Os estímulos à infra-estrutura vão desde o arrendamento

mercantil de bens imóveis, lotes, galpões industriais, máqui-
nas, aparelhos e equipamentos a preços subsidiados até a
implantação de distritos agroindustriais dotados de infraestru-
tura básica. Além disso, os terrenos nos distritos agroindus-
triais destinados à implantação ou ampliação de empreendi-
mentos industriais são vendidos a preços simbólicos e condi-
ções favoráveis.

Outros Estímulos
Existe um programa de incentivo às micro e pequenas

empresas, através de condomínios industriais (incubadoras),
que oferecem infra-estrutura física, apoio tecnológico e capaci-
tação industrial.

Além disso, o governo oferece assistência técnica para a
solicitação de benefícios fiscais, creditícios e desenvolvimento
empresarial, simplificação do processo de registro de empresas
e um programa de formação e capacitação empresarial e de
pessoal.

6 - Minas Gerais
Benefícios fiscais
O governo de Minas Gerais concede isenções fiscais

somente para as micro e pequenas empresas, ambas receben-
do descontos significativos no ICMS devido.

Concessões financeiras diferenciadas

Diário Oficial Poder Legislativoterça-feira, 26 de junho de 2007 São Paulo, 117 (117) – 39



O governo de Minas Gerais criou uma vasta gama de fun-
dos de financiamentos, sendo um voltado especificamente
para o setor metalúrgico — o Fundo de Desenvolvimento do
setor minero-metalúrgico. O Fundo de Incentivo à Indus-
trialização (Find) e o Programa de Indução à Modernização
Industrial (Proin), visam promover o desenvolvimento e a
modernização do parque industrial do estado, através do
financiamento para investimentos fixos e capital de giro, com
limite de até 80% do investimento a ser realizado. No primei-
ro, as beneficiárias são as empresas com projetos de implanta-
ção, expansão ou modernização da unidade industrial, e o
prazo de pagamento é de até oito anos, inclusive três de
carência e juros de 12% a.a. mais atualização financeira. No
outro, beneficiam-se empresas com sede e foro no Estado de
Minas Gerais, sendo o prazo de pagamento de até oito anos,
inclusive três de carência, e os juros de 3% a.a. mais atualiza-
ção financeira, com um redutor de 40% nos projetos localiza-
dos em áreas do interior do estado. O Pró-Indústria objetiva a
integração e diversificação do setor industrial, concedendo
financiamento no valor de até 50% do ICMS a ser recolhido às
empresas que implantem unidade industrial ou aumentem sua
capacidade instalada. O prazo para pagamento é de cinco a
oito anos, com comissão de 2,5% do agente financeiro mais
atualização financeira de 18 até 50% sobre o saldo devedor.

O Fundo de Desenvolvimento Minero-Metalúrgico concede
financiamentos para investimentos fixos, capital de giro, proje-
tos de estudos e pesquisas, e desenvolvimento de minas e de
tecnologia de processos, beneficiando empresas do setor ou
pessoa física que possua alvará de pesquisa. O prazo de paga-
mento é de até oito anos e os juros de 12% a.a. mais atualiza-
ção financeira.

O Fundo de Fomento e Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais (Fundese) é destinado especificamente
às micro, pequenas e médias empresas e cooperativas, finan-
ciando seus programas de desenvolvimento e de fomento, com
prazo de até cinco anos e juros de até 12% a.a. mais atualiza-
ção financeira..

Além disso, foi anunciado recentemente pelo governo
mineiro o Fundo de Desenvolvimento de Indústrias
Estratégicas (Fundiest), que financia em até 20 anos o paga-
mento de até 100% do ICMS, como forma de atrair indústrias
do setor automotivo, agroindustrial e eletroeletrônico.

Estímulos para infra-estrutura
A Companhia de Distritos Industriais do estado vende ter-

renos a preços, prazos e condições de pagamento reduzidos,
em mais de 20 distritos instalados nos diversos municípios do
estado.

Outros estímulos
O Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais

(Indi) presta toda a assistência necessária à implantação de um
projeto industrial, sem qualquer ônus para o empresário.

7 – Paraná
Os dois tipos de estímulos à atividade industrial no estado

do Paraná (benefícios fiscais e financiamentos) se inserem no
âmbito do Programa Paraná mais Empregos, em suas duas
diferentes versões: o Programa de Apoio ao Investimento
Produtivo, que engloba os benefícios fiscais e o Programa de
Incremento à Produção — Parceria Empresarial, que concede
financiamentos.

Benefícios fiscais
O Programa de Apoio ao Investimento Produtivo garante

incentivos fiscais para implantação de novas indústrias, proje-
tos de expansão, reativação de indústrias paralisadas (há mais
de um ano) e modernização tecnológica de unidades indus-
triais.

O programa prevê o diferimento de uma parcela do ICMS
incremental, dependendo da localização do estabelecimento
industrial com prazos de até 48 meses. Por exemplo, os inves-
timentos em Curitiba e Araucária têm o direito ao diferimento
de até 50% do ICMS, enquanto aqueles localizados na região
metropolitana denominada “Cinturão de Empregos” podem
diferir até 80% do imposto. Além disso, o programa concede
incentivos especiais para gastos em pesquisa e desenvolvimen-
to (dedução por um ano do pagamento do ICMS em valor
equivalente a 100% dos gastos em P&D), e para a aquisição
de máquinas e equipamentos (apropriação de até 10% do
saldo devedor mensal do ICMS, com duração até se extingui-
rem os créditos daquele imposto).

Concessões financeiras diferenciadas
O Programa de Incremento à Produção — Parceria

Empresarial concede financiamentos de até 20% do valor do
investimento fixo, com direito a deduzir 40% do saldo devedor
do ICMS, tratando-se de cooperativas, e 20% para os demais
estabelecimentos industriais. O prazo de pagamento é de qua-
tro anos, com carência de igual período, e a correção pelo
fator de conversão e atualização do Paraná (FCA), sem juros.

8 – Pernambuco
Benefícios fiscais
O governo de Pernambuco concede o direito ao diferimen-

to do ICMS às empresas na aquisição de máquinas e equipa-
mentos. Além disso, a microempresa recebe um tratamento
diferenciado, com a concessão de crédito presumido do ICMS
no percentual de 5% sobre o valor da operação e redução do
ICMS, com pagamento de apenas 2,55% para gêneros alímen-
tícios e 5,1% para os demais produtos.

Concessões financeiras diferenciadas
O governo de Pernambuco possui dois tipos de financia-

mento, um somente para investimentos fixos — Fundo Cresce
Pernambuco — e outro para investimentos fixos e capital de
giro para as microempresas com sede no estado — Fundo
Especial de Financiamento de Projetos de Microempresa
(Femicro). O Fundo Cresce Pernambuco financia até 80% do
ICMS a ser recolhido pela empresa nos quatro primeiros anos e
70% nos últimos quatro anos, com juros de 3% a.a. e 10 anos
de prazo, inclusive dois de carência. Já o Femicro concede o
financiamento baseado no total a ser gasto no projeto, com
juros de 6% a.a., mais 70% de atualização financeira.

Estímulos para infra-estrutura
A Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco

vende lotes industriais a 50% abaixo do preço de mercado, em
18 meses. Nas vendas à vista, concede ainda um desconto de
20%. Além disso, alguns municípios do interior do estado
cedem áreas para projetos industriais.

Outros estímulos
O Estado de Pernambuco concede um tratamento diferen-

ciado à microempresa, com simplificação nos procedimentos
para inscrição e constituição da empresa, contribuição previ-
denciária com base no percentual mínimo, entre outros.

9 - Rio de Janeiro
Benefícios fiscais
O governo do Estado do Rio de Janeiro concede prazo

especial de pagamento do ICMS para a indústria ou agroindús-
tria que utilize tecnologia inovadora em projetos de implanta-
ção ou relocalização nas regiões Norte e Noroeste, Nordeste e
Centro-Oeste do estado e que incremente em 50% no mínimo a
capacidade produtiva. O prazo especial de pagamento do ICMS
é de até cinco anos, com limites que vão decrescendo de 75%
do imposto devido no primeiro ano até 40% no quinto ano.

O governo concede também redução de alíquota do ICMS
nas aquisições de máquinas e equipamentos que visem à
incorporação de novas tecnologias, além de tratamento dife-
renciado para as micro e pequenas indústrias, sendo o paga-
mento do ICMS baseado na renda bruta da empresa.

Existe ainda um incentivo (concessão de prazo especial
para o pagamento correspondente a 80% do ICMS adicional
gerado pelo projeto, de até 180 dias do prazo normal, sem
atualização financeira, durante um período de dois ou quatro
anos), para empresas industriais, pecuárias e agropecuárias
que vierem a: a) desenvolver nova atividade fabril no estado;
b) relocalizar seus estabelecimentos em distritos industriais ou
áreas de interesse para o desenvolvimento econômico do esta-
do; c) investir em projetos de capacitação tecnológica conside-

rados de interesse para o desenvolvimento do estado pela
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia.

Terão ainda abatimento na taxa de alvará e isenção ou
abatimento no recolhimento do ISS, as micro e pequenas
empresas que se instalarem em vários outros municípios do
estado.

Concessões financeiras diferenciadas
O governo do Estado do Rio de Janeiro concede, através

do Banerj financiamento para investimentos fixos e capital de
giro às micro e pequenas empresas cadastradas no projeto
Paraíso.

Estímulos para infra-estrutura
O governo doa lotes em forma de comodato e, no municí-

pio de Araruama, as micro e pequenas empresas têm direito à
concessão de pleno uso de terreno para fins industriais.

Outros estímulos
O governo do Estado do Rio de Janeiro concede ainda às

micro e pequenas empresas, através do Projeto Paraíso, a sim-
plificação das exigências nos processos licitatórios, implanta-
ção de centros integrados de produção, cursos de formação
empresarial e profissional, entre outros.

10 - Rio Grande do Sul
O governo do Estado do Rio Grande do Sul não concede

benefícios fiscais explicitamente, mas possui vários fundos de
financiamento baseados no ICMS recolhido.

Concessões financeiras diferenciadas
Existem três modalidades de financiamento baseados no

retorno do ICMS recolhido. São eles: o Fundo de Operação
Empresa (Fundopem), o Programa de Desenvolvimento da
Indústria de Transformação de Produtos Petroquímicos e
Químicos do Estado do Rio Grande do Sul (Proplast) e o
Programa de Recuperação Industrial (Prin/RS). O primeiro
financia a implantação e expansão de projetos industriais,
através do retorno da parcela do incremento do ICMS recolhi-
do (até 60%), com prazo de pagamento de oito anos e 0,5%
de juros capitalizados + atualização financeira limitada a 10%,
também capitalizada. O segundo financia até 50% do investi-
mento fixo de indústrias novas que se instalem no pólo petro-
químico do estado, através do retorno da parcela do ICMS (até
75%) contraída para execução do projeto, com prazo de paga-
mento de até oito anos, sem incidência de encargos. O terceiro
se destina a reduzir a capacidade ociosa de empreendimentos
industriais, através do financiamento para investimentos, com
o retorno de até 75% do ICMS recolhido pela beneficiária, por
um prazo de um ano, sem encargos.

Existe ainda no estado um fundo específico para as peque-
nas empresas — Fundo de Garantia à Pequena Empresa
(Fungapem) —, que tem como objetivo complementar garan-
tias a serem prestadas a bancos de desenvolvimento, com
prazo e limites determinados em função do projeto.

Estímulos para infra-estrutura
O Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial vende

terrenos do estado ou propriedades de entidades da adminis-
tração indireta a preços reduzidos. O sistema estadual para
atuação e desenvolvimento de atividades produtivas reduz em
90% o preço da área, em alguns distritos industriais, e concede
prazo de pagamento de 12 meses.

Outros estímulos
O projeto de desenvolvimento para as regiões de

Campanha, Central, Fronteira Oeste, Centro Sul e Sul do esta-
do destina recursos e instrumentos para o fomento à moderni-
zação, diversificação, expansão e instalação de atividades pro-
dutivas nesta faixa territorial do estado.

Além de todos estes incentivos, o governo do Rio Grande
do Sul anunciou recentemente a criação, em conjunto com
entidades empresariais, do Sistema Integrado de Promoção e
Investimentos para o Rio Grande do Sul. O Projeto, denomina-
do Promover-RS, pretende coordenar ações para a atração de
novos investimentos ao estado, além de incentivar a atividade
turística.

11 - Santa Catarina
Concessões financeiras diferenciadas
O Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense

(Prodec) concede financiamento para até 70% dos investimen-
tos fixos e participação de capital social, com carência de até
10 anos, sem juros, com atualização financeira mais 2% sobre
o valor de cada liberação, baseando-se no valor do ICMS reco-
lhido pela empresa beneficiária. No primeiro ano o percentual
financiado é de 75% sobre o ICMS recolhido; no segundo,
70%; no terceiro, 60%; no quarto, 50% e no quinto, 40%, per-
manecendo este percentual até o 10º ano.

Estímulos para infra-estrutura
As prefeituras do interior do estado doam terrenos para

fins industriais, com a posse definitiva ocorrendo a partir do
segundo ou quinto ano da implantação do projeto, dependen-
do do município.

Outros estímulos
Algumas prefeituras emprestam máquinas e equipamen-

tos, fazem cessão de mão de-obra e concedem alguns serviços
gratuitos, como terraplenagem, energia elétrica, telefone,
água, acesso viário, serviços topográficos, entre outros.

12 - São Paulo
Benefícios fiscais
Os benefícios fiscais no Estado de São Paulo são destina-

dos às pequenas industrias, na forma de prorrogação do prazo
de recolhimento do ICMS.

Concessões financeiras diferenciadas
O Programa de Desenvolvimento do Estado de São Paulo

financia investimentos fixos, com prazo de três anos, basean-
do-se no ICMS a ser recolhido pela empresa beneficiária, obe-
decendo à seguinte regra: financiamento de até 40% do ICMS
adicional a ser recolhido no primeiro ano, até 30% no segundo
ano e até 20% no terceiro ano, se o projeto for realizado na
Grande São Paulo, e aumento de 10% naqueles percentuais,
se o projeto se localizar fora da Grande São Paulo. Em ambos
o encargo é a atualização financeira sobre o valor da parcela
amortizada.

Tem-se também o Banespa/Franchising — programa de
apoio às franquias —, que apóia financeiramente a instalação
e ampliação da empresa, através da concessão de financia-
mento para a taxa de franquia, investimentos fixos e capital de
giro. O limite para o financiamento é de até 80% dos investi-
mentos financiáveis, por um prazo de quatro anos, sendo os
juros de 18% a.a. mais atualização financeira com base na
variação do valor do dólar comercial.

O Estado de São Paulo possui ainda o Fundo Estadual de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para o financiamen-
to de pesquisas, experimentação científica, transferência de
know-how, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos,
capacitação tecnológica e modernização da gestão empresa-
rial, com prazo máximo de sete anos e carência de três anos.
Os encargos dependem da linha de financiamento contratada.

Estímulos para infra-estrutura
Alguns municípios do interior do estado vendem áreas e

lotes industriais a preço reduzido com pagamento parcelado, e
outros doam terrenos e prestam gratuitamente serviços de ter-
raplenagem e infra-estrutura.

Outros estímulos
Muitos municípios do interior do estado que oferecem

estímulos para infraestrutura concedem também isenção das
taxas e impostos municipais por 10 anos.

No tocante às micro e pequenas empresas, o estado as
beneficia com a simplificação do procedimento para sua cons-
tituição e registro, além da simplificação das exigências para
participação em processos licitatórios de entidades e órgão do
governo.

Importante lembrar que a instituição de incentivos e bene-
fícios fiscais, a serem concedidos mediante o atendimento de
determinados requisitos, é autorizada ao Poder Público desde
que seja observada a regra do disciplinamento da benesse por
lei específica, conforme estabelecido no art. 150, § 6º, da
Constituição, in verbis:

“§ 6.º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão,
relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser
concedido mediante lei específica, federal, estadual ou munici-
pal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas
ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.º,XII, g.”

Esse mesmo dispositivo ressalva, na parte final, a conces-
são de benefícios fiscais relativos ao ICMS, os quais haverão
de observar a celebração de convênio interestadual, em aten-
ção ao que prevêem o art. 155, § 2º, XII, g, e a Lei Comple-
mentar nº 24/75.

Assim, o exame da bem-sucedida experiência de desenvol-
vimento regional, notadamente industrial, vivida recentemente
por diversos países europeus pode servir de pano de fundo e
contraste para as iniciativas de estados brasileiros. Como o
restante dessa nota tentará mostrar, é preciso admitir que saí-
mos perdendo na comparação.

Diante disto, é que a política regional européia vem dando
especial ênfase à criação de um ambiente propício às inova-
ções tecnológicas e à sua difusão (onde, como foi visto, as
ADRs têm um papel central), assim como às pequenas e
médias empresas (pela sua flexibilidade diante das mudanças
no meio ambiente econômico e seu potencial gerador de
empregos) e à adoção de medidas em favor do desenvolvimen-
to de serviços de apoio à produção (infra-estrutura).

Além disso, ela objetiva dar aos governos regionais e
locais maior responsabilidade sobre seus problemas territoriais
(e sobre as políticas de desenvolvimento regional), em detri-
mento das políticas conduzidas pelo poder central.

E, analisando tais tendências, pode-se dizer que o Brasil
apenas engatinha nestas questões. Uma análise atenta das
políticas estaduais de incentivos de estados selecionados, per-
mite concluir que a única semelhança entre a política regional
industrial descentralizada no Brasil e na Europa é a adoção de
medidas favoráveis às micro e pequenas empresas, que são
uma preocupação de quase todos os estados brasileiros. No
restante, a política regional no Brasil não tem nenhum outro
ponto em comum com a experiência européia Analisando-se as
políticas de incentivos estaduais, vê-se que somente alguns
estados, como Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de
Janeiro e São Paulo, dão alguma ênfase à questão tecnológica
(sendo que somente em São Paulo existe uma linha de finan-
ciamento específica para o desenvolvimento científico e tecno-
lógico), quando na Europa esta questão é de acentuada impor-
tância.

Em relação à questão do desenvolvimento da infra-estru-
tura, não parece haver nenhum tipo de iniciativa em nível esta-
dual que não se enquadre nos benefícios que estão sendo con-
cedidos pelos governos no âmbito da chamada “guerra-fiscal”.

Em suma, a principal preocupação da política de incenti-
vos praticada pelos diferentes estados no Brasil é a de atrair
empresas (especialmente estrangeiras) a qualquer custo.

Trata-se, portanto, muito mais de uma tentativa de ofere-
cer vantagens com a finalidade de deslocar o fluxo de investi-
mento do que efetivamente criar condições para melhorar a
competitividade das empresas já existentes. Uma vez que não
há cálculo econômico das perdas em termos de receitas esta-
duais em relação aos ganhos monetários em termos de gera-
ção de renda, não é improvável que o resultado líquido a curto
e médio prazos seja uma deterioração da situação fiscal dos
estados.

Esta é, aliás, a opinião dos estudiosos da questão fiscal,
conforme entendimento de Piancastelli e Perobelli , “uma vez
que todos os estados adotam os mesmos instrumentos, os
benefícios fiscais e creditícios tendem a se anular, deixando de
ocorrer, como fatores contribuintes, para a decisão locacional.
De outro lado, aos estados resta uma perda de receita fiscal
generalizada, sem que se tenham, primeiro, avaliado o custo e
o benefício do investimento.” Logo, concluem estes autores que
“os estados brasileiros optaram por uma política de investimen-
tos e geração de empregos, em detrimento de uma política fis-
cal estável que propiciasse o saneamento de suas finanças.”

ALGUMAS EXPLANAÇÕES DA REFORMA TRIBUTÁRIA EM
DISCUSSÃO E PROPOSTAS DA REFORMA TRIBUTÁRIA

1 - O que se ouve é que a Reforma Tributária irá unificar o
ICMS, que terá alíquotas uniformes em todo o País, simplifi-
cando sua cobrança e acabando com a guerra fiscal, além de
promover a passagem do ICMS da origem para o destino. Mas
a Reforma Tributária traz em seu bojo muitas outras altera-
ções, que não estão sendo devidamente debatidas e que
podem afetar significativamente as empresas.

É o caso da impossibilidade de o remetente da mercado-
ria, em operações interestaduais, compensar a parcela do
ICMS que será devida ao estado em que está localizado o des-
tinatário da mercadoria com os créditos de ICMS relativos a
operações anteriores. Uma das principais queixas dos estados
em relação à atual estrutura do ICMS é o tratamento diferen-
ciado entre as operações internas e as operações interesta-
duais

Nas operações internas, o ICMS incide com base nas alí-
quotas internas relativas a cada mercadoria, que, via de regra,
são maiores do que as alíquotas interestaduais, podendo che-
gar a 30%.

Nas operações interestaduais realizadas entre contribuin-
tes, o ICMS é cobrado do remetente da mercadoria com base
em uma alíquota interestadual, que é, via de regra, menor do
que a alíquota interna. A diferença entre as alíquotas interes-
taduais e as alíquotas internas relativas a cada mercadoria é
devida ao estado onde está localizado o destinatário da merca-
doria, mas só será recolhida quando o destinatário revender a
mercadoria (como o crédito que o destinatário recebe quando
da aquisição da mercadoria de outro estado é proporcional à
alíquota interestadual e, conseqüentemente, menor do que o
crédito que receberia em uma operação interna, o valor a ser
recolhido ao estado em que está situado, quando ele vende a
mercadoria, torna-se maior, ficando esta diferença com o esta-
do em que ele está localizado).

Assim, a aquisição de produtos em outros estados pode
representar uma vantagem financeira, na medida em que, em
uma operação interna, o ICMS é integralmente devido no
momento da aquisição da mercadoria, ao passo que, em uma
operação interestadual, o ICMS devido no momento da aquisi-
ção da mercadoria é apenas aquele correspondente à alíquota
interestadual, sendo a diferença entre a alíquota interestadual
e a alíquota interna paga apenas no momento de sua revenda.

Pois bem, a Reforma Tributária acaba com esta distinção,
na medida em que prevê que, tanto nas operações interesta-
duais como nas operações internas, o ICMS será cobrado inte-
gralmente na aquisição da mercadoria, sendo calculado com
base na alíquota de cada mercadoria, que será uniforme em
todo o País.

A única diferença será que, nas operações interestaduais,
o ICMS recolhido pelo remetente da mercadoria será dividido
em duas parcelas, uma devida ao estado em que ele está loca-
lizado e outra devida ao estado em que está localizado o desti-
natário da mercadoria.

E, ao lado dessa alteração, a Reforma Tributária traz a
impossibilidade de, nas operações interestaduais, o remetente
da mercadoria compensar a parcela do ICMS devida ao estado
em que está localizado o destinatário da mercadoria com os
créditos de ICMS relativos a operações anteriores. A parcela do
ICMS devida ao estado em que está localizado o destinatário
da mercadoria deverá ser paga pelo contribuinte no momento
da remessa da mercadoria. As conseqüências dessa modifica-
ção são bastante graves para as empresas que realizam opera-
ções interestaduais.

Já de início, esse impedimento vai de encontro à pretensão
acima mencionada de se acabar com a distinção entre as opera-
ções internas e as operações interestaduais, introduzindo uma
desvantagem para as operações interestaduais em relação às
operações internas. Isso porque o contribuinte que realizar uma
operação interna poderá compensar integralmente o ICMS devi-

do com os créditos relativos às operações anteriores, ao passo
que o contribuinte que realizar uma operação interestadual não
poderá compensar a parcela do ICMS devido ao estado em que
está localizado o destinatário da mercadoria com os créditos
relativos às operações anteriores (e, vale lembrar, com a passa-
gem do ICMS da origem para o destino, esta parcela tende a
ser a maior parcela do ICMS devido na operação).

Além disso, esse impedimento constitui um violento golpe
no princípio da não-cumulatividade do ICMS. Com efeito, na
sua conformação atual, o princípio da não-cumulatividade
estabelece que, na cobrança do ICMS, deve-se compensar o
que for devido em cada operação — aí incluídas as operações
interestaduais — com o montante cobrado nas operações
anteriores. Passando a ser vedada a compensação da parcela
do ICMS devida ao estado em que está localizado o destinatá-
rio da mercadoria com o montante cobrado nas operações
anteriores, o ICMS, em relação a esta parcela, deixa de ser um
imposto não-cumulativo, perdendo sua natureza de imposto
sobre o valor agregado e convertendo-se em um imposto sobre
o faturamento.

E, continuando, essa vedação implica a perda de competi-
tividade das empresas que realizam operações interestaduais,
atingindo especialmente as empresas situadas em estados
diversos daquele em que estão seus consumidores. Estando
impossibilitadas de se aproveitarem dos créditos de ICMS
decorrentes das operações anteriores para quitar o valor do
ICMS correspondente à parcela do imposto que será devida ao
estado onde estiver localizado o destinatário da mercadoria e,
conseqüentemente, sendo obrigadas a efetuar o pagamento
deste valor, estas empresas ver-se-ão obrigadas a realizar
constantes pagamentos relativos à parcela do ICMS devido ao
estado de localização do destinatário, com evidente impacto
financeiro e provável repercussão negativa em seu fluxo de
caixa, que podem repercutir, inclusive, no preço de suas mer-
cadorias.

Por outro lado, as empresas situadas no mesmo estado
em que estão os seus consumidores, podendo compensar inte-
gralmente o ICMS devido, não sofrerão qualquer impacto em
sua capacidade financeira ou em seu fluxo de caixa, ganhando,
por isso, em competitividade.

Essa situação é agravada por não haver garantia de que o
contribuinte poderá transferir os eventuais saldos credores que
permaneçam em sua escrita contábil. Assim, o contribuinte
que efetue operações interestaduais poderá ver-se obrigado a
efetuar constantes desembolsos para efetuar o pagamento da
parcela do ICMS devido ao estado de localização do destinatá-
rio, ao mesmo tempo em que assiste crescer seu saldo credor,
sem que possa transferi-lo.

Ameaça à eficácia do crédito presumido
Conforme podemos analisar, essa vedação pode prejudi-

car seriamente a eficácia de benefícios vinculados ao crédito
presumido do ICMS para aquelas empresas que realizam ope-
rações interestaduais. De nada adiantará a estas empresas
receber créditos presumidos, se não os puderem utilizar para
compensar a parcela do ICMS devido ao estado em que está
localizado o destinatário da mercadoria. Independentemente
do juízo que se faça desses benefícios (que tanto podem servir
à correção de desigualdades regionais, tal como prevê a
Constituição Federal, como podem ser instrumentos na guerra
fiscal), a perda de sua eficácia pode prejudicar gravemente
empresas que os tenham considerado em seu planejamento
estratégico.

Outro ponto da Reforma Tributária que pode ser prejudi-
cial às empresas que realizam operações interestaduais é a
previsão de que a lei complementar que definir a forma como
a parcela do ICMS devido ao estado de localização do destina-
tário lhe será atribuída poderá condicionar o aproveitamento
do crédito fiscal relativo a esta operação ao efetivo pagamento
do imposto na remessa da mercadoria.

Esse condicionamento constitui novo golpe no princípio da
não-cumulatividade do ICMS, na medida em que se cria uma
condição, hoje inexistente, para a implementação da compen-
sação. A utilização do crédito relativo ao ICMS pago nas ope-
rações anteriores para compensar o ICMS devido em cada ope-
ração constitui corolário da não-cumulatividade do ICMS,
devendo ser sempre garantida, sem qualquer condicionamen-
to. O condicionamento da compensação à comprovação do
efetivo pagamento do imposto pelo remetente dificulta sua
implementação, podendo mesmo chegar a impedi-la, caso o
destinatário não consiga, por qualquer razão, produzir essa
prova.

Mais uma obrigação para o contribuinte
O condicionamento da compensação à comprovação do

efetivo pagamento do ICMS no estado de origem aumenta o
custo do cumprimento das obrigações tributárias acessórias,
na medida em que cria a necessidade de o destinatário da
mercadoria fiscalizar o pagamento do ICMS pelo remetente.
Estar-se-á, assim, criando mais uma obrigação para o contri-
buinte, que, ao receber mercadorias de outros estados, deverá
arcar com a prova de que o ICMS devido na operação foi efeti-
vamente recolhido, para, só então, valer-se do crédito do ICMS
decorrente da operação. Tal exigência irá obrigar o contribuin-
te destinatário da mercadoria a transformar-se em fiscalizador
das operações do remetente, aumentando ainda mais os já
elevados custos relativos às obrigações tributárias acessórias.

E, esse condicionamento — também ele — trará uma
perda de competitividade para as empresas que realizam
remessas interestaduais, na medida em que, nas operações
internas, o direito ao crédito não será condicionado, de modo
que os adquirentes das mercadorias serão desestimulados a
comprarem mercadorias produzidas em outros estados, pois,
se comprarem mercadorias produzidas no estado em que estão
situados, poderão apropriar-se do crédito do ICMS relativo à
operação, independentemente de qualquer comprovação.

Assim, todas essas questões deveriam ser retiradas da
Reforma Tributária, a vedação, nas operações interestaduais,
da compensação da parcela do ICMS que será devida ao esta-
do em que está localizado o destinatário da mercadoria com os
créditos de ICMS relativos a operações anteriores; e a possibili-
dade de se condicionar o aproveitamento do crédito fiscal rela-
tivo a essa operação ao efetivo pagamento do imposto na
remessa da mercadoria. Afinal, é preciso evitar que a tão espe-
rada Reforma Tributária seja um “presente de grego” para as
empresas.

2 - Tornou-se já, quase unânime a idéia, na sociedade bra-
sileira, de que a carga tributária vigente representa um exces-
sivo ónus. Conforme estudo realizado pelo Instituto Brasileiro
de Planejamento Tributário (IBPT), a carga tributária do Brasil,
da ordem de 41,70% sobre o salário bruto, é uma das mais
altas do mundo, somente superada pela Dinamarca, colocan-
do-nos acima das cargas tributárias de um ranking de 26 paí-
ses do mundo. Ainda como resultado de pesquisas do IBPT,
demonstrou-se que em 2002 a carga tributária do país havia
chegado à 36,4% do produto interno bruto (PIB), superando a
taxa da Suíça.

Assim, quando se fala em reforma tributária, pensa-se
imediatamente em redução do ónus. Surgem, todavia, outros
aspectos considerados importantes, como a necessidade de
igualdade competitiva no tratamento do produto nacional com
o estrangeiro, a redução da carga tributária e a simplificação
do sistema de tributação.

Nesse sentido, o Poder executivo encaminhou ao
Congresso Nacional, em 23.08.1995, a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) nº. 175/95. Em Setembro do mesmo ano, de
forma a dar prosseguimento ao assunto, fora então instituída a
atual Comissão Especial de Reforma Tributária da Câmara dos
Deputados.

A referida proposta assentava-se em quatro objetivos fun-
damentais, segundo seus autores:

(a) simplificar o referido sistema, aumentando sua econo-
micidade para o fisco e para o contribuinte:

(b) facilitar o combate à sonegação e às injustiças por ela
criadas:

(c) diminuir o custo-Brasil e ampliar a competividade de
nossa economia;
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(d) permitir uma distribuição social mais justa de carga tri-
butária.

Para tanto, a razão máxima desta proposta encaminhada
à Comissão restringia-se sempre na tentativa reformar o siste-
ma, todavia, mantendo a receita global e as receitas dos entes
federados; transformando contribuições cumulativas em não-
cumulativas, bem como, torna possível a incidência do ICMS
no destino, como forma de combater a guerra fiscal entre os
Estados.

Muitas outras propostas foram apresentadas à PEC inicial,
bem como uma variedade de emendas e sugestões diversas
para mudanças no sistema, todavia, daquelas que mereceram
real atenção por parte da Comissão para análise, conclui-se
sempre pelo fundamento na fusão do IPI (imposto sobre pro-
duto industrializado - competência União) e do ICMS (imposto
sobre circulação de mercadorias e serviços - competência
Estados). Assim, fusão de impostos de âmbito federal e esta-
dual, em um imposto de valor agregado que seria regulamen-
tado por lei federal.

Dessa forma, na proposta em trâmite, o tópico de maior
polêmica é o fato de questionar-se a titularidade estadual do
ICMS, pois desde a Reforma de 66, muitos juristas entendem
que um dos grandes erros conceituais daquela, foi conceder a
titularidade do ICMS aos Estados, gerando como consequência
um federalismo competitivo, guerra fiscal interna, problemas
de origem e destino, falta de harmonização na política tributá-
ria nacional e legislação complexa.

Por outro giro, a opinião exposta esbarra em outro proble-
ma que é o fato de ferir-se o pacto federativo nacional uma
vez que, tal fusão estaria restringindo, senão retirando a auto-
nomia financeira dos Estados brasileiros.

3 - A proposta para instituição de um imposto sobre o
valor agregado, no sistema nacional, caracteriza-se pela união
dos dois principais impostos deste tipo existentes atualmente
no país (IPI e ICMS), que seriam substituídos por um único
ICMS de competência comum da União e dos Estados.
Evidencia-se por ter a mesma base de incidência do ICMS
(imposto sobre circulação de mercadorias e serviços - estadual)
abrangendo mercadorias e serviços de comunicação e de
transporte interestadual e intermunicipal.

Na idéia desta proposta, para cada bem haveria duas alí-
quotas, uma federal e outra estadual, ambas incidentes tanto
sobre operações internas quanto interestaduais e também
sobre importações. Suas alíquotas seriam uniformes por mer-
cadoria ou serviço, em todo o território nacional, podendo ter
valores diversos para diferentes mercadorias ou serviços.

Neste sentido, conforme nos ensina Fernando Rezende
que, “ a existência de uma legislação básica uniforme em todo
o território nacional, aplicável tanto pelo fisco federal quanto
pelos estaduais, representa um substancial benefício. (.) Como
ambos tributarão a mesma base, é indispensável que os proce-
dimentos administrativos sejam também uniformizados para
evitar desentendimentos que seriam danosos para todos.”

As alíquotas estaduais seriam fixadas por resolução do
Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de
um terço dos senadores; as federais, fixadas em lei ordinária,
vedadas as medidas provisórias.

Caberia, também, ao Senado Federal a decisão sobre a
que Estado e em que proporção seria destinada a arrecadação
do ICMS sobre as operações interestaduais, mantendo-se o
mesmo principio da Constituição vigente.

Neste ordem, e conforme entendimento manifestado por
Paulo Roberto Siqueto , “a proposta abriria duas possibilida-
des operacionais sobre a divisão da receita. Na primeira, é uti-
lizada a alíquota da União para atribuir, automaticamente, a
arrecadação interestadual dos Estados ao Estado onde se loca-
liza o destinatário da mercadoria. Na segunda, possibilita-se,
alternativamente, a adoção, pelo Senado Federal, de procedi-
mentos para realizar a transferência de recursos de um para
outro Estado, como por exemplo por meio de câmara de com-
pensação. Referia-se esse modelo como pioneiro, ao viabilizar
uma ideia muito discutida, que é a implementação de um
imposto sobre o consumo, mas cobrá-lo no Estado de origem
de atribuir automaticamente toda ou parte de sua receita ao
Estado de destino.”

Quando surgiram as primeiras críticas à mesma, alegando
que estava havendo uma “federalização” do ICMS, justifica-
ram-se os autores da proposta, fazendo-se compreender que a
competência deste imposto não seria exclusiva da União, isto
é, cada unidade da Federação administraria a parte do imposto
que lhe coubesse, incentivando-se sempre, a integração das
fiscalizações, para maior combate à sonegação.

O local de cobrança do novo imposto ficou reservado ao
local de “ saída” da mercadoria e de forma integral, justifican-
do-se, assim uma forma de eliminar oportunidades de sonega-
ção, o que atualmente é propiciado pela diferença entre as alí-
quotas internas e interestaduais do ICMS.

Por fim, a tributação deste imposto dar-se-ia em todas as
importações, mas as exportações estariam desoneradas do
mesmo.

A instituição de um imposto sobre o valor agregado de
competência federal, com redução das atuais alíquotas, inci-
dência no destino da mercadoria, acompanhada da adoção de
um sistema de receitas aos Estados partícipes do respectivo
ciclo produtivo-distributivo, deve contribuir significativamente
para eficiência e simplificação do sistema tributário nacional.

Entretanto, a opinião em contrário apresentada por diver-
sos estudioso da área, funda-se no fato desta proposta repre-
sentar um violento retrocesso no que diz respeito à Federação,
uma vez que ao retirar o poder de legislar dos Estados sobre o
ICMS, seu principal imposto, acaba por agredir de forma vio-
lenta a autonomia dos Estados, tendente assim, a eliminar o
regime federativo que vigora no país.

Por derradeiro, o desafio encontrado consiste em confor-
mar um projeto que atenda os objetivos de estimular a compe-
tividade da economia brasileira, reduzir as obrigações acessó-
rias do contribuinte e ainda combater a sonegação, entretanto,
sem esquecer-se de preservar a essência do pacto federativo
firmado em 1988 e a autonomia fiscal dos entes federados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante de todo o exposto, é certo que o reformador tributá-

rio deve ter em mente que as normas geradas pelo Parlamento
não se traduzem em realidade de forma espontânea e automá-
tica, mas que o seu cumprimento implica uma estrutura admi-
nistrativa e um consentimento social, uma conformidade, uma
disposição de acatamento por parte do público.

Entender que a Reforma tributária é um processo e não
um ato isolado é o primeiro passo para superar divergências.
Neste processo é preciso respeitar a história, a cultura, a reali-
dade político-institucional e as peculiaridades da Federação
brasileira.

O Governo, que certamente esperava receber propostas
para alteração do sistema tributário nacional, concretas e
equânimes, acabou por deparar-se com um verdadeiro impasse
- o local de recolhimento do novo tributo unificado que substi-
tuirá o ICMS - agravado pela má vontade dos estados ricos em
acabarem com a guerra fiscal, por eles utilizados como eficaz
instrumento de mercado. Pois, é real que o ICMS é o maior tri-
buto nacional e que a competência concedida aos Estados
federados para instituí-lo acabou por ensejar uma indesejável
“guerra fiscal”, assim como também é certo que a tentativa de
reaproximá-lo ao modelo IVA europeu seria conveniente, bus-
cando uniformizar nacionalmente as legislações e alíquotas,
adotando o princípio do destino e incorporando serviços e a
etapa de produção.

Teríamos, quem sabe, ao final uma tributação racional,
moderna, uniforme, e não cumulativa sobre o consumo, análo-
ga à que se pratica na maioria dos países que são nossos par-
ceiros comerciais, diminuindo o “custo-Brasil” e desonerando
as exportações.

Embora a solução pretendida pareça racional é preciso
não esquecer que ainda persistem obstáculos que não estão
sendo respeitados.

Primeiramente que, sob o aspecto tributário, em compara-
ção ao IVA europeu, pode-se dizer que a Proposta é nefasta
por excluir da indesejável integração o ISS (imposto sobre ser-
viços de qualquer natureza - competência municipal), que tam-
bém é um imposto sobre o consumo e deve ser não cumulati-
vo, como na experiência européia. Dessa forma, cria-se uma
expectativa de um IVA nos moldes europeu, completo, não
obstante mantendo os serviços fora de sua incidência, mas o
que na verdade reflete é o interesse ilegítimo do Governo
Federal, em paulatinamente, federalizar o ICMS. “ Essa inte-
gração, vem confirmar a previsão de que - tal como aconteceu
no México - primeiro o imposto sobre o consumo foi unificado,
para depois ser federalizado.” E, que ainda há a peculiaridade
federativa brasileira, com autonomia dos entes tributantes
federados, o que representa sérios empecilhos à uniformização
pretendida.

E, a capacidade que os entes federados têm de terem as
suas receitas originárias ou próprias e, de terem sobre elas a
autonomia, em relação à competência tributária é característi-
ca marcante de um federalismo fiscal. A atual Carta Magna
estabelece um sistema rígido de competência tributária, defi-
nindo os impostos de cada esfera de Governo, delimitando o
federalismo fiscal e concebendo-o como imutável ao conside-
rar como cláusula pétrea o Estado Federado (artigo 60 pará-
grafo 4º), bem como inconstitucional qualquer medida tenden-
te a abolir este federalismo. Ou seja, as cláusulas pétreas só
poderão ser objeto de alteração mediante a realização de uma
nova Assembléia Geral Constituinte, o que não é o caso da
presente Reforma Constitucional.

Desta forma, seja a normatização legislativa do ICMS por lei
federal, ou a integração deste com o IPI em razão de um possí-
vel IVA, confrontam-se com o federalismo fiscal aplicado no
Brasil, posto que haverá superposição da União em detrimento
dos Estados-membros, por retirar-lhes a autonomia fiscal.

Assim, quando se fala em finalidade precípua de acabar
com a “guerra fiscal”, há de saber-se também que ela pode
ser combatida com outras medidas, como por exemplo, a neu-
tralidade do ICMS, a vedação de concessão de benefícios e
incentivos fiscais, a punição” efetiva” aos Estados e seus
agentes que venham a praticar atos contrários à lei e a
Constituição e uma política de desenvolvimento regional de
iniciativa do Governo Federal, que foram expostos acima.

Não se há de olvidar, ainda, que qualquer reforma fiscal
deverá obrigatoriamente ter em vista o MERCOSUL, realidade
a que se não pode furtar o legislador do nascente Século XXI,
dada a interpenetração dos blocos regionais, com o que este
deve estar atento às exigências desta nova construção político
- institucional.

Nesse sentido, importante também salientar que a melhor
inserção do Brasil no processo de integração mercosulino
depende de um fortalecimento do pacto federativo pátrio con-
tido na Constituição Federal de 1988, através da verificação de
verdadeiras autonomias financeiras dos governos locais ou
regionais, e da convergência de forças dos entes federados
para o fortalecimento interno do Estado Federal para, assim,
poder contribuir como um todo de maneira mais sólida e signi-
ficativa para o processo de integração regional, principalmente
através do combate à guerra fiscal.

O conceito de simplificação da parafernália tributária foi
absorvido totalmente no Brasil. No entanto, persiste uma
grave deformação. A idéia inicial da unicidade tributária tinha
em sua origem a movimentação financeira como fato gerador.
Essa, sim, seria uma base praticamente insonegável, redutora
dos custos de transação e de conformidade. No entanto, a pro-
posta que vem prevalecendo é a do valor agregado. Mas, que
terá obviamente dois resultados: rejeitado ou aprovado. Se
rejeitado, vamos perder mais um ano discutindo as mesmas
coisas. Se aprovado, vamos descobrir que o inferno tributário
está para começar.

Portanto, necessário analisar as duas bases tributárias
propostas para o imposto único, valor agregado e movimenta-
ção financeira, sejam comparadas no sentido de se apurar qual
traria maior benefício para a economia brasileira.

O atual sistema é anacrônico, complexo e injusto, por
diversas razões, sendo a mais fundamental é que ele está
embasado num imposto em cascata. Imposto em cascata é o
que existe de pior em termos de tributação. É um tipo de tribu-
to que já foi banido em praticamente todos os países que se
dizem desenvolvidos”, conforme Clóvis Panzarini, que disse
também que o imposto em cascata é ruim, porque “representa
uma barreira alfandegária às avessas: ele penaliza a tributação
nacional e não penaliza a produção do resto do mundo... A
produção do resto do mundo chega aqui virgem de tributo em
cascata, virgem de Cofins, de PIS, de CPMF, de todas essas
porcarias - palavra dele - que foram criadas ao longo do tempo
para a União suprir o seu orçamento”. †

Salta aos olhos que tem Estados que são campeões em
concessão de benefícios que dobraram sua participação na
arrecadação nacional de ICMS, mas têm dificuldades para
pagar suas folhas de pagamentos. Têm dificuldades financeiras
terríveis, porque essa receita não passa de uma estatística: ela
entrou e saiu”. †

O ajuste fiscal é uma necessidade urgente. Mas, interna-
mente, há dificuldades técnicas e políticas que têm de ser
superadas para o avanço das reformas.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, é cediço que a guerra fiscal

está, como visto, simplesmente no cumprimento da lei ou,
então, na reformulação do sistema tributário de forma a deixar
mais explícitas essas regras inibidoras dessa concorrência pre-
datória, que prejudica a economia brasileira, que torna gravo-
sa a produção de nosso País e que está levando os Estados a
dita “guerra fiscal” .

Porém, diante dos resultados até aqui apurados, e certo
que há discrepância de entendimentos visto a complexidade da
questão, bem como o tempo exíguo e a necessidade de mais
fatos para o embasamento desta, ainda não há como emitir
um parecer conclusivo ao caso em questão.

Há que considerar-se que os incentivos camuflados como
empréstimos em juros subsidiados, prazos especiais de recolhi-
mento, créditos presumidos e outras formas afins, que causam
a dita “guerra fiscal”, são benefícios legais, devidamente
embasados nas legislações vigentes, visto que a nossa Carta
Magna atribui essa faculdade aos Estados.

Mas, já podemos notar, com o depoimento das autorida-
des ouvidas, que a questão ramifica-se em outros pontos de
relevante expressão, que também necessitam ser apurados,
entre elas a EVASÃO FISCAL e os prejuízos para o Estado de
São Paulo; e, a eficácia do CONFAZ, do qual indica desde já a
instauração de uma CPI para apuração dos fatos em questão.

Anexo a este Relatório encontram-se quadros explicativos
dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados, concessões
financeiras; estímulos para infra-estrutura; e, outros incentivos
e os respectivos Estados que os adotam.

Deputado ROGÉRIO NOGUEIRA
RELATOR
Bibliografia Consultada: Parecer de Veirano & Advogados

Associados - 2001; ICMS – Teoria e Prática – José Eduardo
Soares de Melo – 2 ed - Dialética – 1998; ICMS – Roque
Antonio Carrazza – 9 ed – Malheiros Editores; Aspectos
Fundamentais do ICMS – Hugo de Brito Machado - 2 ed –
Dialética;Henry Lummertz - coordenador da Força Tarefa de
Reforma Tributária da Amcham-Porto Alegre; matérias jornalís-
ticas;...
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6.3- Parecer do subrelator – Deputado Vaz de Lima
Sub-relator do item C
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI foi

constituída pelo Requerimento nº 719, de 2003, de autoria do
deputado Vitor Sapienza, com a finalidade de investigar a
guerra fiscal entre os Estados, com a análise sobre suas causas
e conseqüências, bem como conhecer a estrutura tributária
vigente, analisando a incidência sobre os diversos setores eco-
nômicos e avaliar os possíveis resultados das diferentes pro-
postas de “Reforma Tributária” em nosso Estado, visando
esclarecer: a) diferentes alíquotas de ICMS para produtos simi-
lares, na comercialização interna ou entre estados da federa-
ção; b) incentivos camuflados como empréstimos em juros sub-
sidiados, prazos especiais de recolhimento, créditos presumi-
dos e outras formas afins; c) o porquê do tratamento diferen-
ciado da justiça federal em relação a pleitos paulistas aos
demais estados.

Na primeira reunião ordinária da comissão foram estabe-
lecidas as sub-relatorias e a relatoria final, cabendo a este
deputado a sub-relatoria do item “c” acima descrito. É o que
passamos a fazer.

Inicialmente, lembramos que a Constituição é a base das
atividades estatais. É ela que define a vida pública, que enu-
mera os direitos individuais, coletivos e difusos e suas garan-
tias. Nenhum ato infraconstitucional pode subsistir se, direta
ou indiretamente, afrontar seus ditames.

Portanto, as normas constitucionais possuem um âmbito
de validade superior ao das demais normas, o que faz com que
as últimas operem efeitos na medida em que guardem confor-
midade com a lei maior.

Como conseqüência dessa primazia da Constituição, é
defeso ao Poder Legislativo editar atos que não guardem uma
total compatibilidade com ela. Do mesmo modo, devem a ela
total obediência os Poderes Executivo e Judiciário, aos quais
cabe a missão de aplicar a lei lato sensu.

Daí, conclui-se que inconstitucional é a lei ou o ato norma-
tivo que contraria, em seu texto ou em seu espírito, manda-
mentos ou princípios presentes na Constituição.

A Constituição Brasileira de 1988 traz um grande número
de preceitos que dispõem, de forma rígida e exaustiva, sobre o
exercício da tributação.

O ICMS – Imposto sobre Operações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação está previsto
no art. 155, II da Constituição Federal, sendo um imposto de
competência estadual e distrital.

Aliás, a sigla ICMS representa, no mínimo, cinco impostos
diferentes:

1. imposto sobre operações mercantis (circulação de mer-
cadorias), que engloba o imposto que nasce da entrada de
mercadorias importadas;

2. imposto sobre serviços de transporte interestadual e
intermunicipal;

3. imposto sobre serviços de comunicação;
4. imposto sobre produção, importação, circulação, distri-

buição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos e de energia elétrica; e,

5. imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou
consumo de minerais.

Consideramos esses tributos diferentes porque cada um
deles tem hipótese de incidência e base de cálculo própria.

O dispositivo constitucional anteriormente mencionado
(art. 155) prevê que as alíquotas aplicáveis às operações e
prestações interestaduais serão estabelecidas pelo Senado
Federal (art. 155, §2º, incisos IV e V) e que quaisquer isenções,
incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS dependem de
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, sendo que tal
procedimento será disciplinado por lei complementar (art. 155,
§2º, inciso XII, alínea “g”).

A lei complementar, da mesma forma que os demais atos
normativos, não goza de qualquer prerrogativa, devendo
subordinar-se às normas constitucionais.

Atualmente, diante da falta de norma que discipline a
questão, a matéria tem sido tratada com base na Lei Com-
plementar nº 24, de 1975, recepcionada pela Constituição
Federal de 1988, que disciplina a celebração dos convênios
autorizadores de favores fiscais. Este convênio tem que ser
aprovado pela unanimidade dos representantes dos Estados e
do Distrito Federal, presentes a reunião, a qual só pode ser rea-
lizada com a presença da maioria das unidades da federação.

Conforme já comentamos, as alíquotas aplicáveis às ope-
rações e prestações interestaduais são estabelecidas pelo
Senado Federal – Resolução nº 22/89, que assim determina:

a) nas operações e prestações destinadas às Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo
incide alíquota interestadual de 7% (sete por cento);

b) nas operações e prestações destinadas às Regiões Sul e
Sudeste incide alíquota interestadual de 12% (doze por cento).

Salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito
Federal, tomada com observância da lei complementar prevista
na Constituição Federal (art. 155, §2º, inciso XII, alínea “g”),
as alíquotas de cada unidade da federação não poderão ser
inferiores àquelas previstas pelo Senado para as operações
interestaduais.

Portanto, compete ao Senado, por iniciativa de um terço
de seus membros, fixar, por meio de Resolução aprovada por
maioria absoluta, as alíquotas mínimas do ICMS para as opera-
ções internas. Assim sendo, nenhum Estado, nem o Distrito
Federal, poderão cobrar ICMS abaixo do patamar fixado pelo
Senado.

Lembramos que, por outro lado, o Senado também poderá
editar Resolução (neste caso por iniciativa da maioria absoluta
e aprovação de dois terços de seus membros) estabelecendo
alíquotas máximas para o ICMS em operações internas.

Logo, neste caso, a Constituição traz uma limitação à
competência estadual e distrital para tributar que a Resolução
do Senado poderá regular.

Logicamente, as alíquotas do ICMS são estabelecidas pelo
legislador de cada Estado e do Distrito Federal. A Constituição
trouxe apenas a possibilidade de evitar abusos ao estabelecer,
por meio do Senado, parâmetros máximo e mínimo que cada
legislação local deverá observar, para não prejudicar o comér-
cio entre os Estados e entre eles e o Distrito Federal, o que
poderia ocorrer caso a alíquota interna de algum desses entes
fosse inferior à interestadual.

Quando as operações destinarem mercadoria a consumi-
dor final que seja contribuinte do ICMS, mas localizado em
outro ente da federação, deverá ser adotada, obrigatoriamen-
te, a alíquota interestadual. Neste caso, o ente de localização
do destinatário é que tem jus à diferença entre a alíquota
interna e a interestadual.

A guerra fiscal ocorre quando um ente federado se utiliza
do seu poder de tributar (cada Estado tem competência tribu-
tária própria) para conceder benefícios fiscais, sem observância
da Lei Complementar nº 24/75, nas operações de saídas de
mercadorias dos estabelecimentos situados em seu território,
benefícios que são suportados pelos Estados destinatários.

Como medida de reação à guerra fiscal no Estado de São
Paulo, o §3° do artigo 36 da Lei Estadual nº 6.374/89(Lei do
ICMS) teve sua redação alterada:

“Art.36................................................................................
§3º - Não se considera cobrado, ainda que destacado em

documento fiscal, o montante do imposto que corresponder à
vantagem econômica decorrente da concessão de qualquer
subsídio, redução da base de cálculo, crédito presumido ou
outro incentivo ou benefício fiscal em desacordo com o dispos-
to no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição
Federal. (Redação dada pelo inciso I, art. 2º da Lei nº 9.359, de
18/06/96 - DOE 19/06/96)” (grifo nosso).

Além disso, o artigo 112 do mesmo diploma legal traz dis-
positivo que autoriza o Poder Executivo a adotar medidas para
proteger a economia do Estado:

“Art. 112 - Sempre que outro Estado ou o Distrito Federal
conceder benefícios fiscais ou financeiros, dos quais resulte
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus
tributário, com inobservância de disposições da legislação
federal que regula a celebração de acordos exigidos para tal
fim e sem que haja aplicação das sanções nela prevista, o
Poder Executivo poderá adotar as medidas necessárias à prote-
ção da economia do Estado.” (grifo nosso).

Qualquer lei ou ato normativo estadual relativo ao ICMS
que venha a ferir preceito constitucional poderá ser atacada
pela via da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADINs e o
órgão do Poder Judiciário que tem competência para processar
e julgar tais ações é o Supremo Tribunal Federal - STF. Ao men-
cionar “o porquê do tratamento diferenciado da justiça fede-
ral”, por justiça federal entenda-se o Supremo Tribunal
Federal. Para um melhor entendimento, anotamos parte do
teor do artigo 102 da Constituição Federal:

“Art.102 - Compete ao Supremo Tribunal Federal, preci-
puamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I. processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato nor-

mativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitu-
cionalidade de lei ou ato normativo federal;

..........................................................................................”
Portanto, podem ser impugnados por ação direta de

inconstitucionalidade (ADIs, na terminologia do STF), nos ter-
mos do art. 102, inciso I, alínea “a”, primeira parte, da
Constituição Federal, leis ou atos normativos federais ou esta-
duais, cabendo ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar
tais ações, na forma da Lei nº 9868/99, que dispõe sobre o pro-
cesso e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e
da ação declaratória de constitucionalidade.

O Estado de São Paulo utilizou-se do ajuizamento de
Ações Diretas de Inconstitucionalidade contra benefícios con-
cedidos pelos demais Estados e pelo Distrito Federal. Do
mesmo modo, os demais Estados utilizaram-se desse instru-
mento contra atos normativos do Estado de São Paulo que jul-
garam lesivos.

Tendo em vista o fato de que nosso relatório trata do por-
quê do tratamento diferenciado da justiça federal (Supremo
Tribunal Federal) em relação a pleitos paulistas aos demais
estados, vamos enumerar, a partir do ano de 1993, todas as
ADINs nas quais o Estado de São Paulo figurou, seja como
requerente (autor) ou como requerido (réu), e o respectivo
resultado.

Iniciaremos informando as ações propostas pelo Estado de
São Paulo em face de outros Estados da federação.

As ADINs 2155 e 2166, em face do Estado do Paraná,
foram julgadas prejudicadas, o que também ocorreu com as
ações 2156 e 2157, que tiveram como requerido o Estado da
Bahia. Em geral, considera-se prejudicada a ação quando ocor-
re a perda superveniente do objeto. Um exemplo claro de tal
situação é se o Estado requerido revogar a lei ou o ato contrá-
rio à Constituição.

Já os pleitos de nºs 2550 e 2561, em face dos Estados do
Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, respectivamente, não
foram conhecidos pelo Tribunal, pois os dispositivos questiona-
dos não foram apontados de forma clara no pedido realizado
pelo nosso Estado.

Estão pendentes de julgamento as ADINs 2440 e 2549
(Distrito Federal), 2441(Goiás) e 2906(Rio de Janeiro), não
havendo, ainda, portanto, um resultado final.

Foram julgadas procedentes as ADINs 1179 (Rio de
Janeiro), 2439 (Mato Grosso do Sul) e 2548 (Paraná). Portanto,
o Estado de São Paulo foi vencedor nestas iniciativas.

Quanto às ações em que o Estado de São Paulo figurou
como requerido, foram julgadas prejudicadas as ações nºs 902,
1053, 1978, 1999, 2021, 2042 e 2043, que tiveram como auto-
res, respectivamente, os Estados do Paraná (902 e 2042),
Amazonas (1053), Rio Grande do Sul (1978, 1999 e 2021), e
Minas Gerais (2043).

Recentemente, em 1º de fevereiro de 2007, as ações: nºs
2429, 2430 e 2431, todas de autoria do Estado do Paraná,
foram julgadas prejudicadas pelo relator, tendo em vista a
expedição de Decreto do Governador do Estado de São Paulo
revogando os dispositivos objetos das ADINs. Estão pendentes
de julgamento as ADINs 2377 – de autoria do Minas Gerais,
3616 - de autoria do Estado do Paraná, 3676 – de autoria do
Procurador Geral da República e 3692 – de autoria do Distrito
Federal.

Quanto à ADIN nº 3651, que consta das listagens envia-
das tanto pela Procuradoria Geral do Estado como pela
Secretaria da Fazenda, o Estado de São Paulo figura como ami-
cus curiae, sendo o CONFAZ - Conselho Nacional de Política
Fazendária, na verdade, o requerido. O amicus curiae, instituto
novo, sob a óptica do direito brasileiro, pode ser definido como
uma intervenção especial de terceiros no processo.

Portanto, diante dos resultados apresentados, não há
como afirmar que o Estado de São Paulo tenha tratamento
diferenciado em relação aos demais Estados.

Há que se reconhecer, também, que todos os Estados, aí
se incluindo o Estado de São Paulo, acabam, na maioria das
vezes, revogando os dispositivos que são objetos das deman-
das, levando à sua prejudicabilidade.

Parte da doutrina enquadra a imparcialidade do juiz, e,
conseqüentemente, a dos ministros, na categoria dos pressu-
postos processuais de validade, inclusive negando valor aos
atos praticados por autoridade judiciária reconhecidamente
parcial.

Ora, se órgão competente para representar o Estado de
São Paulo nas ações em que é parte – Procuradoria Geral do
Estado - entendesse que houve ou há qualquer tipo de parciali-
dade no julgamento das ADINs pelo Supremo Tribunal Federal,
já teria tomado as providências cabíveis.

Anexo a este Relatório há uma planilha com os principais
dados de todas as ações aqui mencionadas, bem como o anda-
mento de cada uma delas.

O levantamento das ações aqui apresentadas foi feito com
base em dados fornecidos pela Procuradoria Geral do Estado –
Procuradoria Fiscal e pela Secretaria da Fazenda, que também
seguem em anexo.

Deputado VAZ DE LIMA
Relator
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7 – Considerações Finais
Durante os trabalhos investigatórios, esta CPI ouviu presi-

dentes de empresas, presidentes de sindicatos, procuradores,
promotores de justiça e delegados, entre outros, que muito
esclareceram e colaboraram.

Dentre as distorções encontradas, cabe matizar três pon-
tos como responsáveis pela perda de arrecadação no Estado
de São Paulo:

* Operações fictícias com soja e seus derivados;
* emissão de notas fiscais falsas por empresas frigoríficas; e
* fraudes nas importações.
É preciso considerar, porém, que os desdobramentos des-

sas questões não foram investigados a fundo devido ao exíguo
tempo de funcionamento desta Comissão.

A Sub-relatora do item “A”, Deputada Beth Sahão, em
seu parecer concluiu que os trabalhos devem “defender os
interesses do cidadão paulista, seja por força da edição e pro-
posta de nova legislação, seja pela apuração e responsabiliza-
ção dos agentes públicos e empresas envolvidas, seja pelo res-
gate ao respeito pelo bem público com a devolução aos cofres
dos valores até o momento perdidos (...) seja pela consecução
de todas estas providências baseadas nos fatos apurados por
esta Comissão Parlamentar de Inquérito.”

Já o Sub-relator do item “B”, Deputado Rogério Nogueira,
conclui que “diante dos resultados até aqui apurados, e certo
que há discrepância de entendimentos visto a complexidade da
questão, bem como o tempo exíguo e a necessidade de mais
fatos para o embasamento desta, ainda não há como emitir um
parecer conclusivo ao caso em questão (...) já podemos notar,
com o depoimento das autoridades ouvidas, que a questão
ramifica-se em outros pontos de relevante expressão, que tam-
bém necessitam ser apurados (...) do qual indica desde já a ins-
tauração de uma CPI para apuração dos fatos em questão.”

Por fim, o Deputado Vaz de Lima, Sub-relator do item
“C”, entende que “diante dos resultados apresentados, não há
como afirmar que o Estado de São Paulo tenha tratamento
diferenciado em relação aos demais Estados”

Apesar do curto prazo de funcionamento desta Comissão,
constatamos que o Estado de São Paulo vem perdendo receita
na arrecadação do ICMS, não só pela guerra fiscal travada
entre os estados da federação, mas também pela sonegação e
evasão fiscais.

Desse modo, devido à proximidade do encerramento da
presente legislatura, fato impeditivo de continuidade dos tra-
balhos, e ante a complexidade da questão, sugerimos a instau-
ração de uma nova comissão parlamentar de inquérito com o
objetivo de investigar a perda de receita na arrecadação do
ICMS do Estado de São Paulo, perquirindo os casos de sonega-
ção e evasão fiscais em diversos setores da economia.

a) Edmir Chedid - Relator Final

Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de
investigar a guerra fiscal entre Estados.

Aprovado o Relatório Final.
Sala das Comissões, em 14/3/2007
a) ROBERTO MORAIS - Presidente
GERALDO LOPES – ROBERTO MORAIS – ROGÉRIO

NOGUEIRA – EDMIR CHEDID - CONTE LOPES

Atos Administrativos
DECISÕES DA MESA
DE 22/5/2007
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, à vista dos estudos
elaborados pelo Diretor da Divisão de Planejamento e Controle
Orçamentário do Departamento de Finanças, Gerente de
Programa desta Assembléia Legislativa, para os fins do Decreto
Estadual nº 51.595/07, APROVA a proposta de Estrutura de
Programas e Ações para o Plano Plurianual (PPA) 2008-2011.

(Decisão nº 3177/2007)
(Republicada por ter saído com incorreções);

DE 25/6 /2007
NOMEANDO, nos termos do inciso I do artigo 20 da Lei

Complementar n.º 180, de 12 de maio de 1978:
CAIO PRADO ZAPLANA, RG nº 27377736-1, para exercer,

em comissão, o cargo de Assessor Especial I, do SQC-I do
Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa (QSAL), com
vencimento fixado no Anexo IX - Escala de Classes e
Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução nº 776/96,
em vaga decorrente da exoneração de PAULO HENRIQUE
BEZERRA DE CAMPOS.

(Decisão nº 3425/2007);
JAQUELINI TIRAPELLE AYUB BEYRUTH, RG nº 34194506-

7, para exercer, em comissão, o cargo de Agente de Segurança
Parlamentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da
Resolução nº 776/96, em vaga decorrente do falecimento de
HENRIQUE SIMARELLI FILHO.

(Decisão nº 3426/2007);
LUIZ FERNANDO COSTA DAHER, RG nº 11870997, para

exercer, em comissão, o cargo de Assessor Especial
Parlamentar, do SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia
Legislativa (QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX -
Escala de Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da
Resolução nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de
JOSE DOMINGOS VALARELLI RABELLO, ficando exonerado do
cargo de Assessor Técnico Parlamentar na data de sua posse.

(Decisão nº 3427/2007);
MONICA ESTEVAM GLOEDEN, RG nº 22917734, para

exercer, em comissão, o cargo de Auxiliar Parlamentar, do
SQC-I do Quadro da Secretaria da Assembléia Legislativa
(QSAL), com vencimento fixado no Anexo IX - Escala de
Classes e Vencimento - de que trata o artigo 68 da Resolução
nº 776/96, em vaga decorrente da exoneração de VERA LUCIA
DE SOUZA.

(Decisão nº 3428/2007);

DESPACHOS DA SECRETARIA GERAL
DE ADMINISTRAÇÃO
DE 22/6/07
DECIDINDO, no Processo RGE nº 1897/2007, que trata da

Homologação - Pregão Presencial nº 24/07, do Tipo Menor
Preço, que tem por objeto a contratação de empresa que
explore ou administre meios de hospedagem (hotéis e flats) ou
agência de turismo, para a prestação de serviços de hospeda-
gem, transporte e alimentação, para a 9ª edição do
Parlamento Jovem Paulista, sob o regime de empreitada por
preço global, conforme especificações constantes do Memorial
Descritivo (Anexo III), da Minuta de Proposta Comercial (Anexo
IV) e da Minuta de Ordem de Execução de Serviço (Anexo V),
que integram o Edital, constatada a observância dos ditames
da Lei Complementar Federal nº 101/2000, em especial as
prescrições do seu artigo 16, o que ora ratifica:

I - HOMOLOGAR o procedimento licitatório e respectiva
adjudicação do objeto para a empresa CRYSTAL VIAGENS E
TURISMO LTDA., nos termos da Ata da 19ª Reunião Ordinária
do Sr. Pregoeiro e Equipe de Apoio Técnico, juntada a fls.
154/157, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia 16 de
junho de 2007 (fls. 160), bem como na internet a fls. 159;

II - AUTORIZAR a realização das despesas decorrentes, no
valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), nos
termos da reserva efetuada pelo Departamento de Finanças, a
fls. 170;

III - CONVOCAR a empresa mencionada no item I para
assinar e devolver correspondente instrumento de ordem de
execução de serviço, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar
da data da publicação da presente decisão, nos termos do item
10.2 do Edital de Pregão;

INDEFERINDO, à vista do artigo 30 do Ato nº 01/97, da
Mesa:

- No Processo RG. nº 3501/07, tendo em vista as informa-
ções do Departamento de Recursos Humanos, a solicitação for-
mulada por ANTONIO RICARDO MIRANDA, RG. nº 1291670,
de pagamento, a título de indenização, correspondentes às
férias não gozadas, durante o período de atividade, protocola-
do sob o nº 2335/07.

- No Processo RG. nº 3641/07, tendo em vista as informa-
ções do Departamento de Recursos Humanos, a solicitação for-
mulada por MARLI HELENA PACHECO, RG. nº 19335280-1,de
pagamento, a título de indenização, correspondentes às férias
não gozadas, durante o período de atividade, protocolado sob
o nº 1930/07.

- No Processo RG. nº 3636/07, tendo em vista as informa-
ções do Departamento de Recursos Humanos, a solicitação for-
mulada por ANDRÉ PEDRO GOIS, RG. nº 23691478-9,de paga-
mento, a título de indenização, correspondentes às férias não
gozadas, durante o período de atividade, protocolado sob o nº
1793/07.

- No Processo RG. nº 3491/07, a solicitação formulada por
FABIO TODOVERTO, RG. nº 25609816-5,de pagamento, a títu-
lo de indenização, correspondentes às férias não gozadas,
durante o período de atividade, por falta de amparo legal.

- No Processo RG. nº 514/04, a solicitação formulada por
AILTON ALVES DA SILVA, RG. nº 13540942-1,de pagamento, a
título de indenização, correspondentes às férias não gozadas,
durante o período de atividade, por falta de amparo legal.

- No Processo RG. nº 3496/97, tendo em vista as informa-
ções do Departamento de Recursos Humanos, a solicitação for-
mulada por RODRIGO AMERICO CHECCONI, RG. nº 22829837-
4,de pagamento, a título de indenização, correspondentes às
férias não gozadas, durante o período de atividade, protocola-
do sob o nº 2914/07.

- No Processo RG. nº 3502/07, tendo em vista as informa-
ções do Departamento de Recursos Humanos, a solicitação for-
mulada por ROQUE SCARPA FILHO,de pagamento, a título de
indenização, correspondentes às férias não gozadas, durante o
período de atividade, protocolado sob o nº 2334/07.

- No Processo RG. nº 3630/07, tendo em vista as informa-
ções do Departamento de Recursos Humanos, a solicitação for-
mulada por ELIZEU SOARES LOPES, RG. nº 20416860-0, de
pagamento, a título de indenização, correspondentes às férias
não gozadas, durante o período de atividade, protocolado sob
o nº 1512/07.

- No Processo RG. nº 2598/05, a solicitação formulada por
SILVANDIR ROBERTO HASS, RG. nº 21604673, de pagamento,
a título de indenização, correspondentes às férias não gozadas,
durante o período de atividade, por falta de amparo legal.

- No Processo RG. nº 3495/07, a solicitação formulada por
ANDRÉ LUIZ BECK, RG. nº 20023213-7,de pagamento, a título
de indenização, correspondentes às férias não gozadas, duran-
te o período de atividade, por falta de amparo legal.

- No Processo RG. nº 3313/07, a solicitação formulada por
ANTONIO MIGUEL DE SOUZA, RG. nº 7268737, de pagamento,
a título de indenização, correspondentes às férias não gozadas,
durante o período de atividade, por falta de amparo legal.

- No Processo RG. nº 3645/07, a solicitação formulada por
MARIA FATIMA MOURA CASTRO, RG. nº 10158503, de paga-
mento, a título de indenização, correspondentes às férias não
gozadas, durante o período de atividade, por falta de amparo
legal.
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RELAÇÃO DE ADINs

ESTADO DE SÃO PAULO REQUERENTE(AUTOR)
ITEM nº ADI UF Data de entrada no STF situação atual
1 1179 RJ 19/12/1994 JULGADA PROCEDENTE EM 13/11/2002
2 2155 PR 24/2/2000 JULGADA PREJUDICADA EM 04/06/2001
3 2156 BA 24/2/2000 JULGADA PREJUDICADA EM 30/03/2000
4 2157 BA 24/2/2000 JULGADA PREJUDICADA EM 10/04/2003
5 2166 PR 15/3/2000 JULGADA PREJUDICADA EM 05/06/2002
6 2439 MS 10/4/2001 JULGADA PROCEDENTE EM 13/11/2002
7 2440 DF 10/4/2001 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR
8 2441 GO 10/4/2001 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR
9 2548 PR 22/10/2001 JULGADA PROCEDENTE EM 10/11/2006
10 2549 DF 22/10/2001 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR
11 2550 MS 22/10/2001 NÃO CONHECIDA(DECISÃO DE 25/10/2005)
12 2561 MG 14/11/2001 NÃO CONHECIDA(DECISÃO DE 16/12/2004)
13 2906 RJ 25/6/2003 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR

ESTADO DE SÃO PAULO REQUERIDO(RÉU)
1 902 PR 13/7/1993 JULGADA PREJUDICADA EM 23/10/2001
2 1053 AM 23/3/1994 JULGADA PREJUDICADA EM 17/12/2001
3 1978 RS 30/3/1999 JULGADA PREJUDICADA EM 23/06/1999
4 1999 RS 7/5/1999 JULGADA PREJUDICADA EM 26/08/2002
5 2021 RS 29/6/1999 JULGADA PREJUDICADA EM 27/05/2003
6 2042 PR/ES 5/8/1999 JULGADA PREJUDICADA EM 07/12/1999
7 2043 MG 12/8/1999 JULGADA PREJUDICADA EM 07/12/1999
8 2377 MG 14/12/2000 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR
9 2429 PR 26/3/2001 JULGADA PREJUDICADA EM 01/02/2007
10 2430 PR 26/3/2001 JULGADA PREJUDICADA EM 01/02/2007
11 2431 PR 26/3/2001 JULGADA PREJUDICADA EM 01/02/2007
12 3616 PR 22/11/2005 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR
13 3651* AL 6/1/2006 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR
14 3676 PGR 20/2/2006 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR
15 3692 DF 20/3/2006 AGUARDANDO JULGAMENTO COM O RELATOR

*ação contra o CONFAZ - Estado de São Paulo como “amicus curiae”

ANDAMENTO REF. ADINS
Nº ADIN REQTE REQDO DATA ANDAMENTO
902 Governador do PR Governador/Secret.Fazenda SP 18/1/2002 PREJUDICADA
1053 Governador da AM Governador de SP 6/3/2002 PREJUDICADA
1978 Governador do RS Governador/Assembléia SP 11/2/2005 PREJUDICADA
1999 Governador do RS Governador de SP 18/9/2002 PREJUDICADA
2021 Governador do RS Governador/Assembléia SP 18/6/2003 PREJUDICADA
2042 Governador do PR Governador/Assembléia SP 7/12/1999 PREJUDICADA
2043 Governador de MG Governador/Assembleia SP 21/2/2000 PREJUDICADA
2377 Governador de MG Governador de SP 10/2/2004 PREJUDICADA
2429 Governador do PR Governador de SP 22/2/2006 PENDENTE S/LIMINAR
2430 Governador do PR Governador de SP 22/2/2006 PENDENTE S/LIMINAR
2431 Governador do PR Governador de SP 6/3/2006 PENDENTE S/LIMINAR
3550 Governador do AM Governador de SP ação contra RJ EXTINTA S/ MÉRITO
3651 Governador do AL Confaz PENDENTE S/LIMINAR
3676 PGR Governador de SP PENDENTE S/LIMINAR
3692 Governador DF Governador de SP PENDENTE S/LIMINAR
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EM VIGOR, 
na redação 
do Decreto 
49.612 de 23-
05-05, com a 
alteração 
dada pelo 
Decreto 
49.709,  de  

23-06-05 

 

 ALUMINIO   Em 05/07/2006 –
pela procedência 
do pedido 

01-06-05  

3692  
1 

ARTIGO 
36 , § 3º 
DA LEI 
6.374/89  
 

EM VIGOR, 
na redação 
dada pelo 
inciso I do 
art. 2º da Lei 
nº 9.359, de 
18-06-96 - 
DOE 19-06-
96. 

 VEDA CREDITO DO 
ICMS proveniente 
de operações ou 
prestações 
amparadas por 
benefícios fiscais de 
ICMS não 
autorizados por 
convênio celebrado 

DIVERSOS  Em 22/08/2006 –
pela 
improcedência do 
pedido 

19-06-96  

Atualizado em 30/11/06 por Heloísa
TABELA ENVIADA PELA SECR. DA FAZENDA

TABELA ENVIADA PELA PROC. GERAL DO ESTADO – PROC. FISCAL Tribunal de Contas
Presidente: Antonio Roque Citadini
Av. Rangel  Pestana, 315 – Centro – Fone:  3292-3266
INTERNET: www.tce.sp.gov.br

PRESIDENCIA - PROCESSOS
DISTRIBUIDOS -21/06 A 22/06

DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO

Tip: Contrato
Num. da Origem: 6/2007 - TC 920/004/07
Prefeitura Municipal de Itaí
Quanta Construtora Ltda
Relator: Eduardo Bittencourt Carvalho
Num. da Origem: 1335/2006 - TC 40092/026/06
Prefeitura Municipal de Itapevi
Bauko Máquinas S/A
Relator: Eduardo Bittencourt Carvalho
Num. da Origem: 15/2006 - TC 885/005/07
Prefeitura Municipal de Pacaembu
Pavimentadora e Terraplanagem Indiana Ltda
Relator: Eduardo Bittencourt Carvalho
Num. da Origem: 35335/2006 - TC 21047/026/07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-S
Saenge Engenharia de Saneamento e Edificações Ltda
Relator: Fulvio Julião Biazzi
Num. da Origem: 6180/2007 - TC 21003/026/07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-S
Consórcio CTL Gerentec II
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 6180/2007 - TC 21004/026/07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-S
Consórcio CTL Gerentec II
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 12/2005 - TC 1023/011/07
Prefeitura Municipal de Santa Rita D’Oeste
Cristal-Color Comércio de Produtos Químicos Ltda
Relator: Eduardo Bittencourt Carvalho
Num. da Origem: 27/2001 - TC 1269/009/07
Prefeitura Municipal de Apiaí
Mb Comércio e Instalações Elétricas Ltda
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 33/2001 - TC 1270/009/07
Prefeitura Municipal de Apiaí
Ford Motors Company - Itapevauto
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 16/2002 - TC 1271/009/07
Prefeitura Municipal de Apiaí

Michelleti Itaca Comércio de Equipamentos Ltda
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 66/2003 - TC 1272/009/07
Prefeitura Municipal de Apiaí
Cantinho do Ferro
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 42/2004 - TC 1273/009/07
Prefeitura Municipal de Apiaí
Severino Jose de Andrade - Me
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 10001007505/2006 - TC 19078/026/07
Coordenadoria de Ciência Tecnologia Insumos Estrat.De S
Interlab Farmacêutica Ltda
Relator: Renato Martins Costa
Num. da Origem: 10001007844/2006 - TC 20726/026/07
Coordenadoria de Ciência Tecnologia Insumos Estrat.De S
Bennati Distribuidora Hospitalar Ltda
Relator: Robson Marinho
Num. da Origem: 10001007859/2006 - TC 20727/026/07
Coordenadoria de Ciência Tecnologia Insumos Estrat.De S
Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitala
Relator: Robson Marinho
Num. da Origem: 85/2007 - TC 1699/003/07
Cia de Habitação Popular Bandeirante - Campinas
Carlos Cesar Gomes André
Relator: Edgard Camargo Rodrigues
Num. da Origem: 85/2007 - TC 1700/003/07
Cia de Habitação Popular Bandeirante - Campinas
Carlos Cesar Gomes André
Relator: Edgard Camargo Rodrigues
Num. da Origem: 85/2007 - TC 1701/003/07
Cia de Habitação Popular Bandeirante - Campinas
Associação dos Proprietários Promitentes Proprietários
Relator: Edgard Camargo Rodrigues
Num. da Origem: 36/2005 - TC 1702/003/07
Empresa Municipal Desenvolvimento Campinas S/A
Meng Engenharia Comércio Indústria Ltda
Relator: Claudio Ferraz de Alvarenga
Tip: Aposentadoria
TC 1632/003/07
Instituto Previdência Serv.Publ.Municipais Hortolândia
Relator: Renato Martins Costa
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