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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  

Avenida Vicente Machado, 445 – 16° Andar – CEP 80.420-010 – Curitiba/PR - Fone (41) 3235-7809 
www.fazenda.pr.gov.br  

PROTOCOLO Nº : 16.097.932-1 

INTERESSADO : Assembleia Legislativa do Estado do Paraná   

ASSUNTO : Ofício n° 297/2019 

 
 
 

DESPACHO CHEFIA DO GABINETE Nº 1151/2019 - SEFA/GS 
 
 
 
 

I. De ordem do Sr. Secretário da Fazenda, solicita-se análise e providência 

desta Receita Estadual – RE. 

 

 

 
 

Curitiba, 02 de outubro de 2019 
                                                               
 
 
 
 

Karen Raffaela Schuvets Borges 
Chefe de Gabinete 
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CRE - COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO
GABINETE

Protocolo: 16.097.932-1

Assunto: SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA NA LEI
14.895.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁInteressado:
03/10/2019 17:25Data:

DESPACHO

Encaminhe-se à IGT/SNO para análise.

Receita Estadual/Gabinete do Diretor, em 03/10/2019.

Renato Mello Milaneze
Assessor Técnico
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PROTOCOLO:       16.097.932-1 

INTERESSADOS:  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - 

DEPUTADO TIAGO AMARAL. 
ASSUNTO:  ICMS. SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

NA LEI Nº 14.895/2005.  
 

 
 

INFORMAÇÃO Nº 384/2019 - IGT 

 
 

O Deputado Estadual Tiago Amaral, por meio do Ofício nº 297/19 de 

30/9/2019 (folha n. 2), encaminhado ao Sr. Secretário de Estado da Fazenda, solicita 

a inclusão do Município de Londrina entre aqueles beneficiados pela Lei nº 

14.895/2005, que dispõe sobre tratamento diferenciado em relação ao ICMS, 

beneficiando empresas dos setores de eletroeletrônicos, de telecomunicações e de 

tecnologia da informação, conforme ofício anexado ao pedido. 

 

No referido ofício (folhas nº 3 a 5), firmado em 24/9/2019 pelos representantes 

das entidades interessadas, justifica-se o pedido de inclusão dos estabelecimentos 

sediados no Município que industrializam produtos eletroeletrônicos, de 

telecomunicações e de informática em razão da excelente infraestrutura e mão de 

obra qualificada atualmente existente, e ainda, pelo fato de estar-se perdendo essas 

empresas para o estado de São Paulo. 

 

Apresenta os fatores considerados determinantes para o atendimento do 

pedido e que consistem em ativos físicos e sociais que proporcionam maior geração 

de valor para as empresas e que possibilitaram com que Londrina obtivesse 

importantes colocações nos rankings de avaliação de diversos institutos de 

consultoria e pesquisa em tecnologia e inovação. 

 

Entende, portanto, pela presença de razões suficientes para que o Município 

de Londrina seja contemplado com os mesmos benefícios já concedidos a outros 

municípios paranaenses por meio da Lei nº 14.895/2005, o que permitiria maior 

8
5

Inserido ao protocolo 16.097.932-1 por: Italo Roberto Zuan Benedetti em: 08/10/2019 16:13. As assinaturas deste documento constam às fls. 11a. Para mais informações
acesse: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: d3339c3adb85383051c583a4182eda24

http://www.fazenda.pr.gov.br/


 

  

 

INSPETORIA GERAL DE TRIBUTAÇÃO – SETOR NORMATIVO 
Avenida Vicente Machado, 445, 13º Andar | Centro | Curitiba/PR | CEP 80420-010 | 41 3235 – 8322  w ww.fazenda.pr.gov.br 

 
 

Página 2 de 4 
 

 

competitividade das empresas londrinenses de forma a fazer frente às investidas da 

política de desenvolvimento do governo paulista que tem atraído empreendimentos 

com este perfil e tem gerado empregos e arrecadação de impostos para aquele 

estado em detrimento do estado paranaense. 

 

Em atendimento ao solicitado, o Gabinete da REPR encaminhou o processo 

ao Setor Normativo da Inspetoria Geral de Tributação - IGT/SNO para análise. 

 

Cumpre ressaltar que, em face da competência administrativa da Receita 

Estadual do Paraná – REPR prevista no art. 2º do Anexo II da Resolução SEFA nº 

1.132, de 28 de julho de 2017, incumbe a este órgão tributar, arrecadar e fiscalizar 

em todas as suas fases, inclusive emitir pareceres e informações em processos que 

envolvam matérias tributárias. 

 

A Lei nº 14.895, de 9 de novembro de 2005, estabeleceu tratamento tributário 

diferenciado em relação ao ICMS  para os estabelecimentos industriais de produtos 

eletroeletrônicos, de telecomunicação e de informática localizadas em Foz do 

Iguaçu. 

 

Posteriormente, a Lei nº 15.634/2007 ampliou os mesmos benefícios às 

empresas localizadas nos municípios de Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois 

Vizinhos. 

 

LEI Nº 14.895 
Publicada no DOE 7099 de 10.11.2005 

 
Art. 1º. Aos estabelecimentos que industrializem produtos eletroeletrônicos,  
de telecomunicação e de informática, localizados nos Municípios de Foz do 

Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, municípios com 
funcionamento, nesta data, de Universidades Federal Tecnológica, fica 
outorgado o seguinte tratamento tributário em relação ao Imposto Sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS: 
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Nova redação dada ao "caput" do art.1º pelo art. 1º da Lei n. 15.634/2007,  

produzindo efeitos a partir de 27.09.2007. 
Redação original em vigor de 10.11.2005 até 26.09.2007: 
"Art. 1º. Aos estabelecimentos que industrializem produtos 

eletroeletrônicos, de telecomunicação e de informática, localizados no 
município de Foz do Iguaçu, fica outorgado o seguinte tratamento tributário 
em relação ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS:" 
I - fica diferido o recolhimento do ICMS correspondente à importação do 

exterior de componentes, partes e peças, promovida pelos  
estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo, para fabricação de 
produtos de informática, eletroeletrônicos e de telecomunicações;  

II - fica concedido, aos estabelecimentos industriais de que trata o caput 
deste artigo, crédito fiscal de ICMS correspondente a 80% do valor do ICMS 
destacado na venda do produto, quando da operação de saída resultante 

da industrialização, em que forem aplicados os componentes, partes e 
peças recebidas do exterior com diferimento. 
Parágrafo único. Para a fruição dos benefícios previstos nos incisos I e II,  

relativamente aos produtos de informática, deverá o beneficiário,  
obrigatoriamente, incorporar "softwares" produzidos e/ou desenvolvidos em 
território brasileiro, preferencialmente em incubadoras. 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 09 de novembro de 2005. 
 

Roberto Requião 
Governador do Estado 
 

Heron Arzua 
Secretário de Estado da Fazenda 

 

Diante do exposto, considerando a proposta de ampliação de benefício fiscal, 

antes da continuidade da análise deste pedido, em face da necessidade de previa 

estimativa do impacto na arrecadação do ICMS, somos pelo envio do presente 

protocolado à Inspetoria Geral de Fiscalização – IGF para informar os valores 

correspondentes no caso de um eventual atendimento do pleito. 

 

IGT, 8 de outubro de 2019. 

 
 

Italo Roberto Zuan Benedetti, 

Apoio Técnico. 

 
 

 
De acordo. 
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Encaminhe-se ao Gabinete da Sra. Inspetora Geral de Tributação. 
 

 

Wellington Sammuel Martins da Silva, 
Chefe do Setor Normativo. 

 

 
 
De acordo. 

Encaminhe-se à IGF/REPR. 
 

 
Aquiléa Adriana Moresco,  
Inspetora Geral de Tributação. 
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CRE - COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO
INSPETORIA GERAL FISCALIZACAO

Protocolo: 16.097.932-1

Assunto: SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA NA LEI
14.895.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁInteressado:
16/10/2019 17:44Data:

DESPACHO

À IGF/SEFAC para atender à solicitação da IGT (fls. 8-10).

RAFAEL CARLOS CASANOVA NETO
Assessor - AF-I
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Protocolo:   16.097.932-1 

Interessado:  Assembleia Legislativa do Estado do Paraná 

Assunto:  Lei 14.895/2005. Cálculo de impacto. 

 

INFORMAÇÃO IGF/SEFAC Nº 044/2019 

 

Este protocolo trata de solicitação de alteração da Lei 14.895/2005, 

efetuada por meio do Ofício nº 297/2019, que requisita a inclusão do município de 

Londrina no rol dos beneficiados por essa lei. O processo foi remetido ao setor com a 

finalidade de estimar o impacto na arrecadação do ICMS considerando o pleito 

solicitado (fl. 10). 

 Referida lei, transcrita integralmente nas folhas 9 e 10, concede 

diferimento do ICMS correspondente à importação do exterior de componentes e 

crédito fiscal correspondente a 80% do imposto destacado na venda do produto da 

industrialização dos componentes recebidos do exterior com diferimento. Importante 

destacar que esses benefícios são concedidos apenas aos estabelecimentos que 

industrializem produtos eletroeletrônicos, de telecomunicação e de informática 

localizados nos municípios previstos na legislação. 

Para estimar o impacto foram identificadas as empresas sob jurisdição da 

Delegacia Regional de Londrina – 8ª DRR cujo CNAE principal estava classificado na 

divisão de fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, 

de acordo com a classificação disponibilizada no portal 

https://cnae.ibge.gov.br/?view=divisao&tipo=cnae&versao=10&divisao=26. 

Com base no cadastro de contribuintes da Receita Estadual, foram 

identificadas 171 empresas ativas enquadradas nesses critérios. A partir dessa lista, 

foram identificados os estabelecimentos que efetuaram importações nos últimos doze 

meses. Como a lei não especifica quais NCMs são abrangidas pelo diferimento do 

ICMS, todas as operações de importação foram consideradas na estimativa desse 
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impacto. A tabela a seguir totaliza os dados das importações extraídos do Sistema de 

Desembaraço Eletrônico de Importação: 

 

Importações novembro 2018 - outubro 2019  

 BC ICMS   ICMS   Crédito presumido   Diferimento   Suspensão   ICMS a recolher  

            959.598.089,71             54.476.640,39  -                     2.058.227,29  -                  47.156.335,09  -               4.938.947,05                      323.130,96  

  Tabela 1: Importações realizadas entre novembro de 2018 e outubro de 2019 

 

Destaca-se que, do total de 171 estabelecimentos na região, apenas 9 

efetuaram importações nesse período. Ainda, percebe-se que, nas importações 

efetuadas por essas empresas, quase todo o ICMS devido é diferido, suspenso ou 

abatido por crédito presumido. Do total do imposto destacado nas importações, 

aproximadamente R$ 323 mil é recolhido ao erário paranaense.  

A estimativa para o crédito fiscal foi feita a partir das operações de venda 

das 9 empresas que efetuaram importações no período, visto que a lei determina que 

o benefício atinge apenas os produtos resultantes da industrialização dos 

componentes recebidos do exterior com diferimento. Porém, devido a impossibilidade 

de identificar quais componentes foram aplicados no processo de industrialização de 

determinado produto, todas as operações de saídas dessas empresas foram 

consideradas no cálculo do impacto. A tabela abaixo traz o valor total dessas vendas: 

 

Operações de saída novembro 2018 - outubro 2019  
 Valor do documento   BC ICMS   ICMS   Crédito fisc al estimado  

               396.383.581,58    265.830.086,57    25.225.358,38                        20.180.286,70  

                       Tabela 2: Total das operações de saída no período 

 

O total de ICMS destacado nas vendas no período resultou em R$ 

25.225.358,38. Visto que a lei concede crédito de 80% do valor desse imposto, estima-

se que o impacto desse benefício seria de R$ 20.180.286,70. Somado ao diferimento 

do ICMS previsto nas operações, estimado em R$ 323.130,96, o impacto total 

estimado na arrecadação nos últimos doze meses resultaria em R$ 20.503.147,66. 
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Essa estimativa deve ser projetada para os dois exercícios seguintes (2020 

e 2021), conforme artigo 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal). A projeção desse impacto foi calculada de acordo com o 

demonstrativo a seguir: 

  

 

 

    Tabela 3: Estimativa do impacto para os exercícios de 2020 e 2021 

 

Os índices de correção monetária utilizados na estimativa foram retirados 

do relatório de inflação publicado pelo Banco Central em setembro de 2019, disponível 

no portal https://www.bcb.gov.br/publicacoes/ri.   

Atendida a solicitação presente na fl. 10 deste protocolo, sugerimos o 

retorno do presente à IGT para providências. 

 

Curitiba, 13 de novembro de 2019.  

 

Faber de Castro Andrade 

   Auditor Fiscal 

 

I. De acordo. 

II. Encaminhe-se à IGT. 

 

Alexandre de Souza 

Inspetor Geral de Fiscalização 

Projeção do impacto 

Exercício Estimativa inicial Índice correção  Impac to projetado  

2020 20.503.147,66 3,6                21.241.260,98  

2021 21.241.260,98 3,7                22.027.187,63  

Total                43.268.448,61  
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CRE - COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO
GABINETE

Protocolo: 16.097.932-1

Assunto: SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA NA LEI
14.895.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁInteressado:
17/01/2020 10:45Data:

DESPACHO

Retorne-se  à  CRE/IGT/SNO  para  proceder  ajustes  na  parte  final  da
informação.

Lucinda Teresa
Assessora
Gabinete da Receita Estadual
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PROTOCOLO:       16.097.932-1 

INTERESSADOS:  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ - 

DEPUTADO TIAGO AMARAL. 
ASSUNTO:  ICMS. SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 

NA LEI Nº 14.895/2005.  
 

 

INFORMAÇÃO Nº 008/2020 - SNOR/IGT 
 

 

O Deputado Estadual Tiago Amaral, por meio do Ofício nº 297/19 de 

30/9/2019 (folha nº 2), encaminhado ao Sr. Secretário de Estado da Fazenda, solicita 

a inclusão do Município de Londrina entre aqueles beneficiados pela Lei nº 

14.895/2005, que dispõe sobre tratamento diferenciado em relação ao ICMS, 

beneficiando empresas dos setores de eletroeletrônicos, de telecomunicações e de 

tecnologia da informação, conforme ofício anexado ao pedido. 

 

No referido ofício (folhas nº 3 a 5), firmado em 24/9/2019 pelos representantes 

das entidades interessadas, justifica-se o pedido de inclusão dos estabelecimentos 

sediados no Município que industrializam produtos eletroeletrônicos, de 

telecomunicações e de informática em razão da excelente infraestrutura e mão de 

obra qualificada atualmente existente, e ainda, pelo fato de estar-se perdendo essas 

empresas para o estado de São Paulo. 

 

Apresenta os fatores considerados determinantes para o atendimento do 

pedido e que consistem em ativos físicos e sociais que proporcionam maior geração 

de valor para as empresas e que possibilitaram com que Londrina obtivesse 

importantes colocações nos rankings de avaliação de diversos institutos de 

consultoria e pesquisa em tecnologia e inovação. 

 

Entende, portanto, pela presença de razões suficientes para que o Município 

de Londrina seja contemplado com os mesmos benefícios já concedidos a outros 

municípios paranaenses por meio da Lei nº 14.895/2005, o que permitiria maior 
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competitividade das empresas londrinenses de forma a fazer frente às investidas da 

política de desenvolvimento do governo paulista que tem atraído empreendimentos 

com este perfil e tem gerado empregos e arrecadação de impostos para aquele 

estado em detrimento do estado paranaense. 

 

Em atendimento ao solicitado, o Gabinete da REPR encaminhou o processo 

ao Setor Normativo da Inspetoria Geral de Tributação - IGT/SNO para análise. 

 

Cumpre ressaltar que, em face da competência administrativa da Receita 

Estadual do Paraná – REPR prevista no art. 2º do Anexo II da Resolução SEFA nº 

1.132, de 28 de julho de 2017, incumbe a este órgão tributar, arrecadar e fiscalizar 

em todas as suas fases, inclusive emitir pareceres e informações em processos que 

envolvam matérias tributárias. 

 

A Lei nº 14.895, de 9 de novembro de 2005, estabeleceu tratamento tributário 

diferenciado em relação ao ICMS  para os estabelecimentos industriais de produtos 

eletroeletrônicos, de telecomunicação e de informática localizadas em Foz do 

Iguaçu. 

 

Posteriormente, a Lei nº 15.634/2007 ampliou os mesmos benefícios às 

empresas localizadas nos municípios de Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois 

Vizinhos. 

 

LEI Nº 14.895 
Publicada no DOE 7099 de 10.11.2005 

 
Art. 1º. Aos estabelecimentos que industrializem produtos eletroeletrônicos,  
de telecomunicação e de informática, localizados nos Municípios de Foz do 

Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, municípios com 
funcionamento, nesta data, de Universidades Federal Tecnológica, fica 
outorgado o seguinte tratamento tributário em relação ao Imposto Sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - 
ICMS: 
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Nova redação dada ao "caput" do art.1º pelo art. 1º da Lei n. 15.634/2007,  

produzindo efeitos a partir de 27.09.2007. 
Redação original em vigor de 10.11.2005 até 26.09.2007: 
"Art. 1º. Aos estabelecimentos que industrializem produtos 

eletroeletrônicos, de telecomunicação e de informática, localizados no 
município de Foz do Iguaçu, fica outorgado o seguinte tratamento tributário 
em relação ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS:" 
I - fica diferido o recolhimento do ICMS correspondente à importação do 

exterior de componentes, partes e peças, promovida pelos  
estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo, para fabricação de 
produtos de informática, eletroeletrônicos e de telecomunicações; 

II - fica concedido, aos estabelecimentos industriais de que trata o caput 
deste artigo, crédito fiscal de ICMS correspondente a 80% do valor do ICMS 
destacado na venda do produto, quando da operação de saída resultante 

da industrialização, em que forem aplicados os componentes, partes e 
peças recebidas do exterior com diferimento. 
Parágrafo único. Para a fruição dos benefícios previstos nos incisos I e II,  

relativamente aos produtos de informática, deverá o beneficiário,  
obrigatoriamente, incorporar "softwares" produzidos e/ou desenvolvidos em 
território brasileiro, preferencialmente em incubadoras. 

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO EM CURITIBA, em 09 de novembro de 2005. 
 

Roberto Requião 
Governador do Estado 
 

Heron Arzua 
Secretário de Estado da Fazenda 

 

Em razão da proposta de inclusão de um novo município, ou seja, de 

ampliação de benefício fiscal, o pedido foi enviado à Inspetoria Geral de Fiscalização 

– IGF para manifestação, em razão da necessidade de estimativa do impacto na 

arrecadação do ICMS. 

 

 A IGF, mediante a Informação nº 044/2019 (folhas nº 13 a 15), afirma que 

identificou as empresas sob jurisdição de 8ª Delegacia Regional da Receita de 

Londrina que atuam sob o CNAE principal correspondente à fabricação de 

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, tendo identificado 171 

empresas ativas enquadradas nesses critérios. 
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Especificamente em relação ao inciso I do art. 1º da Lei nº 14.895/2005, 

informa que, do universo de contribuintes analisado, apenas 9 empresas efetuaram 

importações nos últimos doze meses (e, portanto, estariam beneficiadas pela 

alteração proposta). Afirma também que, nas importações efetuadas por estas 

empresas, quase todo o ICMS devido é diferido, suspenso ou abatido por crédito 

presumido. Assim, do total do imposto destacado nas importações, R$ 323.130,96 

foi efetivamente recolhido ao erário paranaense. 

 

Já com relação ao crédito presumido, estabelecido no inciso II do art. 1º da 

aludida lei, no percentual de 80% sobre o valor do ICMS destacado pelas saídas 

dessas mercadorias, estimou que o impacto na arrecadação representaria, no 

mesmo período, o valor de R$ 20.180.286,70. 

 

Assim, caso os benefícios da Lei nº 14.895/2005 sejam ampliados para essas 

empresas, o impacto na arrecadação totalizaria R$ 20.503.147,66. 

 

Esta estimativa, projetada para os dois exercícios seguintes (2020 e 2021), 

conforme o art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal) representa um impacto estimado de R$ 21.241.260,98 para 2020 e R$ 

22.027.187,63 para 2021.  

 

Cumpre salientar que todos os benefícios fiscais concedidos pelo estado do 

Paraná, sem aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, 

tiveram seus prazos revistos e reduzidos a partir de 2015 e, segundo a política de 

Governo, vários não foram prorrogados, em vista das medidas adotadas, 

considerando a crescente necessidade de recursos para fazer frente ao custeio, 

investimentos e implementação das políticas públicas pela administração estadual, 

sob pena do comprometimento da continuidade da execução e implementação de 

projetos e programas. 
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Cabe destacar que, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Federal nº 

160/2017, a concessão ou a manutenção de isenções, incentivos e benefícios fiscais 

ou financeiro-fiscais em desacordo com a Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de 

janeiro de 1975, implica sujeição da unidade federada responsável à impossibilidade 

de receber transferências voluntárias, obter garantia, direta ou indireta, de outro 

ente, ou contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 

refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com 

pessoal, impedimentos estes previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 23 da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000, os quais perdurarão pelo prazo da concessão 

ou da manutenção das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais. 

 

Portanto, antes de um eventual atendimento do pedido, faz-se necessária a 

prévia autorização das demais unidades federadas e de celebração de Convênio no 

âmbito do CONFAZ, do contrário, uma eventual norma estadual nesse sentido 

padeceria de inconstitucionalidade formal e sujeitaria o Estado àquelas sanções já 

mencionadas. 

  

Observa-se, ainda, que a Lei nº 14.895, de 9 de novembro de 2005, 

estabeleceu os seguintes benefícios fiscais: 

 

- inciso I do art. 1º: diferimento no recolhimento do ICMS nas importações 

do exterior de componentes, partes e peças para fabricação de produtos de 

informática, eletroeletrônicos e de telecomunicações; 

 

- inciso II do art. 1º: aos estabelecimentos industriais, localizados em 

municípios específicos, crédito presumido de ICMS correspondente a 80% do valor 

do imposto destacado na venda do produto, quando da operação de saída resultante 

da industrialização, em que forem aplicados os componentes, partes e peças 

recebidas do exterior com diferimento. 
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Conforme o parágrafo único, condicionou-se a fruição do benefício dos incisos 

I e II, a que o beneficiário incorpore "softwares" produzidos e/ou desenvolvidos em 

território brasileiro, preferencialmente em incubadoras. 

 

Assim, caso concedidos tais benefícios mediante a extensão do seu alcance 

para as empresas sediadas no Município de Londrina, conforme o solicitado, ou seja, 

com a ampliação do alcance da norma tributária, estaria caracterizada a ocorrência 

de renúncia fiscal nos valores expressos na tabela a seguir: 

 

Novembro/2018 a outubro/2019 R$ 20.503.147,66 

2020 R$ 21.241.260,98 

2021 R$ 22.027.187,63 

 

Portanto, seria necessária a correspondente demonstração de que a renúncia 

foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária ou de medidas de 

compensação para o triênio, na forma do que rege o art. 14 e seus incisos da Lei 

Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada 
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:  

 I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 
estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 
afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição. 

§ 1o A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,  
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de 
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tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado. (grifamos) 

 

Adicionalmente, cumpre registrar que uma norma tributária dessa natureza, 

na qual se configuraria a ocorrência de renúncia fiscal, necessariamente exigiria a 

correspondente demonstração de que a renúncia estaria considerada na estimativa 

de receita da lei orçamentária ou, alternativamente, exigiria a implementação de 

medidas de compensação como, por exemplo, a elevação de alíquotas de outros 

produtos, a ampliação de suas bases de cálculo, ou ainda a criação de novos tributos 

ou contribuições capazes de compensar a dispensa de receita correspondente, de 

forma a não se afrontar a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), especialmente o seu art. 14, hipótese esta que não foi 

atendida. 

 

Diante de todo o exposto, o deferimento do pleito demanda o atendimento do 

disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal), bem como a prévia autorização do CONFAZ, nos termos 

da Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975.  

 

Opinamos pelo envio do presente ao Gabinete da Direção da Receita 

Estadual para conhecimento, seguido de posterior envio ao Gabinete do Sr. 

Secretário de Estado da Fazenda para análise da oportunidade e conveniência e 

adoção de providências que entender pertinentes. 

 

Curitiba, 17 de janeiro de 2020. 

 

 
(Assinado digitalmente) 

Italo Roberto Zuan Benedetti, 

Auditor Fiscal 
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De acordo. 
Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Inspetor Geral de Tributação. 

 

 

(Assinado digitalmente) 

Mailson Brito da Costa, 
Chefe do Setor Normativo em exercício 
 

 
 
 

De acordo. 
Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Diretor da Receita Estadual do Paraná. 

 
 
(Assinado digitalmente) 

Sergio Augusto Martins Lebre,  
Inspetor Geral de Tributação 

 

 

 

De acordo. 

Encaminhe-se ao Gabinete do Sr. Secretário de Estado da Fazenda. 

 
 

(Assinado digitalmente) 

Roberto Zaninelli Covelo Tizon,  
Diretor da Receita Estadual 
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Ofício 55/2020-GAB/SEFA                                                       Curitiba, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

Assunto: Inserção do Município de Londrina na Lei 14.895. Deputado Estadual Tiago Amaral. 

SID:16.097.932-1. 

 

 

 

Senhor Deputado,  

 

Em resposta ao Ofício 279/2019 (fls. 2), encaminho os estudos promovidos pelos 

órgãos técnicos desta Pasta: Informação 384/2019 – IGT (fls. 8-11), Informação 44/2019 – 

IGS/SEFAC (fls. 13-15) e Informação 8/2020 – SNOR/IGT (fls. 25-32), as quais concluíram 

que tal solicitação resta pendente de prévia autorização do CONFAZ, nos termos da Lei 

Complementar 24/1976 e do conteúdo do art. 14 da Lei Complementar 101/2000, por se tratar 

de renúncia fiscal. 

 

Permaneço à disposição e em proveito do ensejo, renovo meus sinceros protestos 

de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Renê de Oliveira Garcia Júnior 
Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Tiago Amaral 
Deputado Estadual 

Praça Nossa Senhora de Salete s/n, CEP 80530-911 

Nesta Capital 
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Ofício 57/2020-GAB/SEFA                                                       Curitiba, 21 de janeiro de 2020. 

 

 

Assunto: Inserção do Município de Londrina na Lei 14.895. Deputado Estadual Tiago Amaral. 

SID:16.097.932-1. 

 

 

 

Senhor Chefe,  

 

Em resposta ao Ofício 279/2019 (fls. 2) da lavra do Exmo. Sr. Deputado Tiago 

Amaral, com base nos estudos promovidos pelos órgãos técnicos desta Pasta, através da 

Informação 384/2019 – IGT (fls. 8-11), da Informação 44/2019 – IGS/SEFAC (fls. 13-15) e da 

Informação 8/2020 – SNOR/IGT (fls. 25-32), as quais concluíram que tal solicitação resta 

pendente de prévia autorização do CONFAZ, nos termos da Lei Complementar 24/1976 e do 

conteúdo do art. 14 da Lei Complementar 101/2000, por se tratar de renúncia fiscal. 

 

Permaneço à disposição e em proveito do ensejo, renovo meus sinceros protestos 

de elevada estima e consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Renê de Oliveira Garcia Júnior 

Secretário de Estado da Fazenda 

 

 

Exmo. Senhor 

Guto Silva 

Chefe da Casa Civil 

Nesta Capital 
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CASA CIVIL
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL

Protocolo: 16.097.932-1

Assunto: SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA NA LEI
14.895.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁInteressado:
21/01/2020 18:00Data:

DESPACHO

Ao Centro de Edição e Expediente Oficial - CEE/CC, para Oficiar a parte
interessada.

Adriana Mulek
Centro de Apoio Operacional da Casa Civil
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Palácio Iguaçu – Curitiba, 22 de janeiro de 2020
OF CEE/CC 309/20

e-Protocolo n.º 16.097.932-1

Senhor Deputado,

Em atenção ao Ofício n.º 297/19, encaminho a Vossa Excelência 
a resposta da Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do Ofício n.º 
57/2020-GAB/SEFA e do respectivo anexo (fls. 8 a 11a, 13 a 15, 25 a 32a e 
34).

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

FELIPE FLESSAK
Chefe da Casa Civil em exercício

Anexo

Excelentíssimo Senhor
Deputado TIAGO AMARAL
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
CURITIBA – PR

CEE/FF/S

Palácio Iguaçu - Praça Nossa Senhora de Salette, s/n - 4º andar - Centro Cívico - 80530-909 - Curitiba - PR - 41 3350-2400
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CASA CIVIL
CENTRO DE EDIÇÃO DE EXPEDIENTE OFICIAL

Protocolo: 16.097.932-1

Assunto: SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA NA LEI
14.895.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁInteressado:
24/01/2020 15:20Data:

DESPACHO

AO CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DESTA CASA CIVIL - CC/CAO/ARQ,
UMA  VEZ  QUE  O  DEP.  TIAGO  AMARAL  RECEBEU  A  NOTIFICAÇÃO  DIGITAL
REFERENTE A ESTE E-PROTOCOLO.
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CASA CIVIL
ARQUIVO

Protocolo: 16.097.932-1

Assunto: SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA NA LEI
14.895.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁInteressado:
27/01/2020 12:55Data:

DESPACHO

Tendo em vista a emissão do OF CEE/CC 309/20,  ao Deputado TIAGO
AMARAL,  encaminhe-se  o  presente  expediente  à  Secretaria  de  Estado  da
Fazenda, para conhecimento, com sugestão de arquivo.

Adriana Mulek
Centro de Apoio Operacional da Casa Civil
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SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DE SECRETÁRIO

Protocolo: 16.097.932-1

Assunto: SOLICITA A INSERÇÃO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA NA LEI
14.895.
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁInteressado:
27/01/2020 17:36Data:

DESPACHO

I. Vistos;
II. de ordem da Senhora Chefe de Gabinete, arquive-se.
É o despacho.

Laércio Lopes de Araujo
Assessoria de Gabinete
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