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  A consolidação da transparência do Estado, em todas as suas ações, traz à tona novos 

elementos que favorecem o combate à corrupção e à ineficiência do setor público. É eminente que a 

sociedade cobra hoje uma postura ética e transparente dos negócios públicos, diante do acesso fácil 

à informação, que deve ser disponibilizada eletronicamente de maneira quase simultânea. 

  Com efeito, essa nova era da transparência e a multiplicidade de informações 

disponíveis têm impacto diretamente em diversos princípios da administração pública.  No que tange 

a este artigo, o enfoque está no princípio da economicidade, na busca da proposta mais vantajosa 

para o ente público, na concepção de que as compras públicas devem no mínimo lograr os preços 

dispostos no mercado, em especial quando se toma conhecimento de algumas especificidades das 

compras governamentais.  

  Nesse âmbito, os órgãos de controle externo não olvidam esforços para aferir 

eventuais configurações de sobrepreços e posterior superfaturamento, neste último caso, quando a 

compra efetivamente se concretiza. Para tanto, é fundamental que a fiscalização utilize ao máximo 

as informações estratégicas disponíveis para que a realidade econômica construída em uma base de 

preços comparativa possa ser retratada com o máximo de confiança possível. 

  Uma dessas informações estratégicas é a isenção de impostos nas operações de 

compras públicas. No estado de São Paulo, a mais usual é a isenção total (alíquota 0%) do Imposto 

Sobre Mercadorias e Serviços - ICMS - para o estabelecimento contribuinte que vende ao governo 



 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA-DIRETORIA GERAL 
 

DIVISÃO DE AUDITORIA ELETRÔNICA 
Inteligência de Controle Externo 

 

 

 
paulista, nos termos do que dispõe o artigo 55 do anexo I do RICMS (Regulamento do ICMS)1, com 

redação dada pelos Decretos nº 49.344, de 24.01.2005, e nº 57.029, de 31.05.20112. 

  De pronto, antes da discussão acerca dos efeitos da citada alíquota de 0% de ICMS, é 

necessário elucidar que a isenção se delimita aos órgãos da administração pública estadual, mais 

especificamente dos órgãos da administração pública estadual direta do executivo paulista, suas 

fundações e autarquias (com exceção das denominadas “fundações de apoio”), do legislativo e do 

judiciário paulistas. 

  Não se trata aqui, em tese, de guerra fiscal (Brandão Junior, 2014)3 entre estados 

federados ou prejuízo ao princípio da isonomia em favorecimento às empresas contribuintes do 

estado de São Paulo, porquanto o principal beneficiado é o próprio governo estadual diretamente e 

o cidadão paulista, que teria um ganho econômico na gestão dos recursos públicos. Por isso, o 

legislador expressa claramente a condição de que o benefício da isenção estaria atrelado ao 

desconto no preço ofertado (§1º, inciso I, artigo 55 do RICMS4). Segundo Baleeiro (2010) 5, o produto 

da arrecadação do ICMS exsurge com dupla titularidade (75% ao estado e 25% aos municípios) e, 

portanto, a sua isenção gera impactos fiscais que afetam diretamente não só o estado como também 

os municípios. Decorre disso que o retorno da política de isenção em compras públicas tem que ser 

cobrado e fiscalizado, até por conta das responsabilidades fiscais assumidas pelas receitas não 

auferidas. 

  E é por conta do impacto que a isenção impõe aos preços ofertados aos órgãos 

públicos, que surge a necessidade da análise mais apurada por parte dos órgãos de controle, 

considerando que a venda, nestes casos, teria que obrigatoriamente levar em conta o desconto do 

ICMS não incidido. É de se registrar que tal isenção é impositiva, isto é, não é concedida segundo 

opção do contribuinte. 

  Assim, qualquer análise sobre preços de produtos e serviços adquiridos na esfera 

pública estadual tem que levar em consideração o desconto de ICMS não incidido sobre o preço dos 

                                                           
1
 http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut 

2
 “Art. 55 – Ficam isentas do imposto as operações e as prestações de serviços internas, relativas à aquisição de bens, 

mercadorias ou serviços por órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias.” 
3
 BRANDÃO JUNIOR, Salvador Cândido. “Federalismo e ICMS: Estados-Membros em “Guerra Fiscal””. Série Doutrina 

Tributária v. XIV. São Paulo: Quartier Latin, 2014. 
4
 “§ 1º - A fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionada: 

I - ao desconto, no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado.” 
5
 BALEEIRO, Aliomar. “Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar”. 8ª ed. atualizada por Misabel Abreu Machado 

Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
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produtos e serviços ofertados, disposição que deve fazer parte do edital de licitação, ou com 

previsão contratual. 

  Dessa forma, a construção de uma base de preços que reproduza a realidade do 

mercado é fundamental para que os atores envolvidos na fiscalização atuem de forma incisiva, 

dentro de parâmetros e ferramentas que provenham um conjunto de informações que os auxiliem 

na melhor tomada de decisões possível.  Nesse contexto, a análise da pesquisa de preços já necessita 

de novas considerações, pois em raríssimos casos a isenção de ICMS é considerada para a elaboração 

do orçamento em procedimentos licitatórios da administração estadual. Em etapa posterior, caso o 

desconto já seja considerado na fase de licitação, o edital deve ser claro na observação da isenção do 

ICMS, para nortear a elaboração das propostas das empresas licitantes. 

  Em geral, a alíquota do ICMS para operações internas no estado de São Paulo é de 

18%, todavia, dependendo do tipo de mercadoria/prestação de serviços pode variar entre 25%, 12%, 

7% ou 4%, conforme previsão no RICMS. Sem embargo, alterações na conjuntura econômica do país 

influenciam na aplicação de revisões nas alíquotas tributárias, o que, a bem da verdade, revela o 

quanto o sistema tributário brasileiro é ausente de regras simples e carece de horizontes de longo 

prazo. Ricardo Lobo Torres (2000)6 alerta que, no Brasil, durante as últimas décadas, foi adotada a 

política indiscriminada de isenções e subsídios, que, por não constarem do orçamento, dificultavam o 

controle, permitindo a canalização de recursos públicos para os setores mais atrasados e 

improdutivos da economia, cujos nomes eram propositalmente ocultados. Por conta dessa dinâmica 

tributária imposta, a gestão da informação ou conhecimento é fundamental para que os novos 

elementos dispostos sejam simultaneamente compartilhados a todos os agentes envolvidos com a 

fiscalização nos órgãos de controle. 

  Uma das mais recentes alterações ocorreu por conta da promulgação do Decreto 

Estadual nº 61.840, de 25 de fevereiro de 2016, que reduziu o ICMS de 18% para 12% no caso de 

medicamentos genéricos. Por outro lado, o governador sancionou a Lei nº 16.005, de 24 de 

novembro de 2015, que aumenta o ICMS de bebidas alcoólicas de 18% para 20% e dos cigarros de 

25% para 30%. É difícil imaginar, nessa nova fase de transparência e gestão da informação, que um 

órgão público venha a adquirir essas duas mercadorias, situações mais do que casuais, mas nunca se 

sabe, e é mais fácil prever o mal do que remediá-lo. Já o arroz e o feijão passaram a ser isentos de 

                                                           
6
 TORRES, Ricardo Lobo. “O Orçamento na Constituição. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário”. 2 ed. Rio 

de Janeiro: Renovar, Vol. V, 2000, cit., p. 260. 
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ICMS por conta do Decreto nº 61.589, de 27 de outubro de 2015. A areia (lavada ou não) teve 

redução da alíquota de 12% para 8% de ICMS (Decreto nº 61.588, de 27 de outubro de 2015). Outro 

exemplo: por conta do Decreto nº 58.308, de 16 de agosto de 2012, e prorrogado por tempo 

indeterminado pelo Decreto nº 58.920, de 27 de fevereiro de 2013, houve redução da alíquota de 

ICMS para suco de laranja de 18% para 12%. 

  O suco de laranja, lembrando, faz parte do bojo de mercadorias fornecidas pelas 

cooperativas agrícolas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com 

recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As cooperativas, sob o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), recebem diversos tipos de 

incentivos, dentre os quais, está a isenção de ICMS nas operações de venda que se destinem ao 

atendimento da alimentação escolar nas escolas de educação básica pertencentes à rede pública 

estadual e municipal de ensino do estado (Convênio ICMS nº 11 de 21 de março de 2014 c/c 

Convênio ICMS nº 55 de 8 de julho de 2011). Este é um claro exemplo de como a informação 

estratégica pode auxiliar nos trabalhos de fiscalização dos órgãos de controle. 

Ao se tomar conhecimento da isenção concedida nas compras públicas estaduais e 

nas supracitadas compras junto às cooperativas agrícolas, nestes casos em todas as esferas 

governamentais, não é mais factível aceitar que o Governo do Estado de São Paulo e os municípios 

paulistas ainda possam, por ventura, adquirir mercadorias e/ou serviços muito acima dos preços de 

mercado, situações que podem configurar eventual superfaturamento nessas aquisições. Tripadalli & 

Borinelli (2015)7, em estudo sobre compras públicas no estado do Amazonas, concluíram que preços 

maiores do setor público não necessariamente revelam a índole corruptiva dos agentes públicos ou 

corruptora dos agentes privados, mas, em muitos casos, a ineficiência do aparato público, incapaz de 

implantar um sistema de compras efetivo que se compare à gestão das compras privadas. Por outro 

lado, a ineficiência, que per si, já pode determinar grandes prejuízos aos cofres públicos, aumenta a 

probabilidade da criação de ambiente corruptivo, contribuindo para eventuais compras de produtos 

e serviços de pior qualidade a preços mais elevados. 

  Nesse contexto, é necessário que os órgãos de controle externo atuem, inclusive, em 

conjunto, compartilhando conhecimento por meio de fluxos interno e externo, o que coloca em 

prática a gestão da informação para que as ações aleatórias e a cultura da ausência de planejamento 

                                                           
7
 TRIPADALLI, P. T.; BORINELLI, B. “Compras Públicas: Divergências de Preços Praticados entre os Níveis de Governo e o 

Mercado Privado no Estado do Amazonas”. VIII Congresso CONSAD de Gestão Pública Brasília: 2015. 
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estratégico desapareçam, em direção aos procedimentos de estilo científico, com o auxílio da 

tecnologia da informação. Observa-se, contudo, que as organizações modernas investem enormes 

quantias com muito foco na tecnologia e pouca ou quase nenhuma atenção à informação, às 

pessoas, seus conhecimentos e à cultura organizacional (Alvarenga Neto, 2005)8.  A gestão da 

informação ou conhecimento, aliada aos recursos tecnológicos, são alicerces para que a fiscalização 

atue de forma efetiva e dessa forma alcance as expectativas da sociedade na busca pela ética e 

eficiência dos órgãos públicos, dos quais fazem parte, inclusive, seus órgãos de controle externo. 
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8
 ALVARENGA NETO, R. C. D. “Gestão do Conhecimento em Organizações: Proposta de Mapeamento Conceitual 

Integrativo”. 2005 (Doutorado em Ciência da Informação) – PPGCI, Escola de Ciência da Informação da UFMG, Belo 
Horizonte. 


