Administração Tributária no
Pará e Tributos Estaduais
LEI COMPLEMENTAR Nº 078, DE 28 DE DEZEMBRO
DE 2011

Objetivo e Princípios
• Constitui objetivo fundamental da Administração Tributária do Estado do Pará

atuar para que ingressem nos cofres públicos, na medida e forma previstas em lei, os
recursos financeiros essenciais para que o Estado cumpra o imperativo
constitucional de construir uma sociedade livre, justa, solidária, próspera e
sustentável social, econômica e ambientalmente; promover o bem estar de todos e
combater toda forma de desigualdade social e regional.

• Os Princípios da AT: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
supremacia do interesse público, justiça fiscal, equidade, autonomia técnica,
preservação do sigilo fiscal, probidade, motivação, razoabilidade e unidade.

CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO
“Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta
Constituição.”

A autonomia representa certa liberdade de gestão de bens, de serviços e do exercício de
competências.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
I - direito tributário, ...;

CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO
A Constituição Federal garante à União, aos Estados e Distrito Federal e aos
Municípios a possibilidade de instituírem tributos no âmbito de suas competências.
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Por força da disposição constitucional, portanto, os Estados têm competência para
instituir tributos.

CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO
A autonomia dos entes federativos e o exercício da competência tributária são inseridos
no contexto da Administração Tributária. Como p. ex.;
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

Afinal, de nada adiantaria ser autônomo e ter competência para instituir tributos sem a
possibilidade de controlar o resultado das ações correspondentes.

CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO
• Diante da autonomia e competência definidas a cada um dos 26 Estados e ao Distrito
Federal, cabe delimitar nosso tema aos

• TRIBUTOS ESTADUAIS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL,
COM ENFOQUE NA EXPERIÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ.

DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
• Ficam garantidos à Administração Tributária do Estado recursos prioritários
para a realização de suas atividades, nos termos do art. 37, XXII, da
Constituição Federal.

• Fica instituído o Fundo de Investimento Permanente da Administração
Tributária do Estado do Pará - FIPAT, destinado a financiar,
prioritariamente, despesas de investimento, desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos servidores das carreiras previstas nesta Lei
Complementar, necessários ao contínuo fomento das atividades da
Administração Tributária do Estado em ações de:

DAS COMPETÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• I - executar a política e exercer as atividades da administração tributária e das demais
receitas não tributárias incluídas em sua competência por legislação específica;
• II - prestar assessoramento e participar da formulação da política econômicotributária, inclusive em relação a benefícios fiscais e incentivos financeiros oriundos
de fundos de desenvolvimento setorial, com base em estudos e análises de natureza
econômico-fiscal;
• III - gerir, administrar, planejar, normatizar e executar as atividades de tributação,
fiscalização, arrecadação, inclusive a inscrição em Dívida Ativa, de tributos e receitas
não tributárias estaduais, e demais prestações compulsórias de natureza financeira
previstas em lei, incluídas em sua competência por legislação específica;

DAS COMPETÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• IV - gerir, administrar, planejar, normatizar e supervisionar os sistemas e a
tecnologia de informação, na área de sua competência;

• V - gerenciar os cadastros fiscais, as informações econômico-fiscais e os demais

bancos de dados de contribuintes, autorizando e homologando sua implantação e
atualização;

• VI - pronunciar-se decisivamente: a) nos processos do contencioso administrativo

tributário; b) nas consultas em matéria tributária e de pedidos relativos à imunidade,
não incidência, regimes especiais, restituição de indébito, assim como a suspensão,
extinção e exclusão do crédito tributário, e outros benefícios fiscais definidos em lei.

DAS COMPETÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• VII - assessorar e prestar consultoria técnica em matéria tributária aos órgãos e

entidades da Administração Pública, bem como a orientação ao contribuinte, de
acordo com a competência definida nas normas vigentes, observada a competência
da Procuradoria Geral do Estado;

• VIII - elaborar e aperfeiçoar a legislação pertinente a assuntos relacionados à sua
competência privativa;

• IX - prestar informações e emitir pareceres técnicos tributários ou fiscais em

processos administrativos, observada a competência da Procuradoria Geral do
Estado;

DAS COMPETÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• X - manifestar-se de forma conclusiva sobre a situação perante o fisco de
pessoas naturais ou jurídicas sujeitas ao cumprimento de obrigações
tributárias;

• XI - planejar, controlar e efetivar registros financeiros relacionados com as
atividades mencionadas neste artigo;

• XII - controlar o processo de repasse e a prestação de contas dos tributos e
demais receitas estaduais pela rede arrecadadora e a aplicação de penalidades
decorrentes do descumprimento da legislação a ela aplicável;

DAS COMPETÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• XIII - supervisionar, planejar e coordenar o Programa Nacional de Educação Fiscal
- PNEF, no âmbito do Estado do Pará, podendo, inclusive, propor parcerias com
outros órgãos e entidades da Administração Pública e da sociedade civil;

• XIV - participar, por meio de seus representantes, de órgãos, comissões ou

conselhos colegiados de abrangência regional, nacional ou internacional, ressalvados
os de competência exclusiva do Secretário de Estado da Fazenda;

• XV - prestar assessoramento nas proposições de convênios, a serem firmados com
pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, de acordo com a
competência definida nas normas vigentes;

DAS COMPETÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• XVI - prestar apoio técnico aos órgãos de defesa judicial do Estado e aos demais
órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado, em matéria de sua
competência;

• XVII - gerenciar a produção e disseminação de informações estratégicas, na área de
sua competência, destinadas ao controle de riscos ou à utilização por órgãos e
entidades participantes de operações conjuntas, visando à prevenção e o combate às
práticas delituosas no âmbito da Administração Tributária Estadual;

• XVIII - exercer outras competências que lhe sejam atribuídas em lei.

DAS COMPETÊNCIAS DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• Parágrafo único. Além das funções institucionais referidas neste artigo,
compete à Administração Tributária:

• I - apurar a participação dos municípios no produto da arrecadação dos
tributos, nos termos previstos em lei;

• II - elaborar sugestão de proposta orçamentária a ser encaminhada ao
Conselho Superior de Administração Tributária;

• III - submeter ao Conselho Superior da Administração Tributária -

CONSAT, a política de seleção e capacitação do quadro de pessoal.

DA PRECEDÊNCIA DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• A precedência da Administração Tributária e dos servidores das carreiras que a integram,
dentro de suas áreas de competência, sobre os demais setores administrativos estaduais,
determinada pelo inciso XVIII do art. 37 da Constituição Federal, será observada:

• I - na destinação de recursos orçamentários;
• II - na tramitação preferencial dos feitos fiscais;
• III - na prática de qualquer ato de sua competência, inclusive o exame de mercadorias, livros
ou quaisquer documentos fiscais, nos casos de ações conjuntas ou concomitantes entre
agentes do poder público do Estado;

• IV - no recebimento de informações de interesse fiscal oriundas de órgãos e entidades da
Administração Pública, dos contribuintes e das instituições financeiras.

DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
• Ficam garantidos à Administração Tributária do Estado recursos prioritários
para a realização de suas atividades, nos termos do art. 37, XXII, da
Constituição Federal.

• Fica instituído o Fundo de Investimento Permanente da Administração
Tributária do Estado do Pará - FIPAT, destinado a financiar,
prioritariamente, despesas de investimento, desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos servidores das carreiras previstas nesta Lei
Complementar, necessários ao contínuo fomento das atividades da
Administração Tributária do Estado em ações de:

DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
•
•
•
•
•
•

I - capacitação, inclusive pagamento de instrutoria interna;
II - consultoria;
III - equipamentos e sistemas de tecnologia da informação;

IV - equipamentos de apoio às atividades da Administração Tributária;
V - obras e instalações;
VI - promoção de outras ações afins da Administração Tributária.

DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
• § 1º Recursos do FIPAT poderão ser destinados a despesas de custeio da
Secretaria de Estado da Fazenda, excetuadas as referentes a pagamento de
pessoal e encargos sociais.

• § 2º Fica assegurado o mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos recursos
do FIPAT, para as despesas de investimentos desenvolvimento e
aperfeiçoamento dos servidores das carreiras previstas nesta Lei
Complementar.

DOS RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
• Constituem recursos do FIPAT:
• I - 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação anual das taxas fazendárias;
• II - 50% (cinquenta por cento) da arrecadação de multas e juros de mora por infração à legislação
tributária, inclusive os decorrentes de débitos fiscais inscritos em Dívida Ativa do Estado,
excluídas as deduções constitucionais e legais;

• III - valores oriundos de convênios, acordos ou ajustes celebrados pela Administração Tributária
com organismos nacionais e internacionais;

• IV - juros bancários de seus depósitos ou rendimentos das aplicações financeiras dos saldos dos
recursos do FIPAT;

• V - as dotações consignadas no orçamento e os créditos adicionais que lhe sejam destinados;
• VI - a arrecadação da venda de materiais e mercadorias decorrentes de apreensão e publicações

dos órgãos que compõem a Administração Fazendária; VII - quaisquer outras rendas eventuais.

DA ESTRUTURA BÁSICA
DA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

• I - Secretário de Estado da Fazenda;
• II - Subsecretário da Administração
Tributária;

• III - Conselho Superior de Administração

Tributária do Estado do Pará - CONSAT;

A Administração Tributária, que tem
como missão institucional a execução
das atividades de tributação,
arrecadação e fiscalização de tributos e
demais receitas estaduais, no âmbito de
sua competência de execução da
política tributária, possui estrutura
organizacional básica constituída de:

• IV - Órgãos de Julgamento de primeira e
segunda instância;

• V - Centro de Pesquisa e Análise Fiscal;
• VI - Órgãos Normativos da Administração
Tributária e Não Tributária;

• VII - Órgãos de Execução da Administração
Tributária e Não Tributária.

DA ESTRUTURA BÁSICA DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• O Centro de Pesquisa e Análise Fiscal - CPAF tem a função de realizar estudos, pesquisas e
investigações, com vistas a combater e inibir a prática de ilícitos contra a ordem tributária e
não tributária.

• Os Órgãos Normativos da Administração Tributária e Não Tributária são aqueles com
funções de definição de diretrizes, planejamento, normatização, coordenação e
administração, com atuação de forma integrada e especializada em razão da matéria.

• Os Órgãos de Execução da Administração Tributária e Não Tributária têm como funções

básicas a coordenação do processo de execução de diretrizes, elaboração de planos de ação,
desenvolvimento operacional das ações, rotinas, acompanhamento e avaliação das ações de
tributação, arrecadação, fiscalização, atendimento aos clientes, além da realização de
diagnósticos e estudos, na área de sua competência.

São responsáveis pela execução
das funções institucionais da
Administração Tributária do
Estado do Pará:
O Secretário de Estado da Fazenda
poderá delegar suas atribuições
referentes à Administração Tributária ao
Subsecretário da Administração
Tributária

• I - Secretário de Estado da Fazenda;
• II - Subsecretário da Administração Tributária;
• III - Conselho Superior de Administração Tributária do Estado
do Pará - CONSAT;

•
•
•
•
•

IV - Conselho de Ética;
V - Corregedoria;

VI - Ouvidoria; VII - Auditoria Interna;
VIII - Escola Fazendária;

IX - Órgãos Normativos da Administração Tributária e Não
Tributária;

• X - Órgãos de Execução da Administração Tributária e Não
Tributária;

•
•
•
•

XI - Centro de Pesquisa e Análise Fiscal;

XII - Órgãos de Julgamento de primeira e segunda instância;
XIII - Auditor Fiscal de Receitas Estaduais;

XIV - Fiscal de Receitas Estaduais.

DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
• Os órgãos de julgamento do contencioso administrativo tributário são garantias adicionais que o

Estado oferece ao contribuinte na solução das lides tributárias e funcionam para autocontrole dos seus
atos, com vantagens para as partes, diminuindo, por conseqüência, a litigiosidade tributária no âmbito
do Poder Judiciário.

Destaca as vantagens da discussão tributária no âmbito administrativo e conclui que a credibilidade dos
seus órgãos judicantes decorre da prática imparcial e isenta. Para tanto, ao menos duas condições se
impõe: Primeiro: para desenvolver suas atribuições, o julgador deve ser consciente dos princípios que
pautam a atividade judicante e esteja preparado para decidir pautado na livre formação do
convencimento mediante estrita obediência à ordem legal. Segundo: a prática imparcial e isenta dos
órgãos judicantes deve ser promovida pela Administração sob a égide dos princípios constitucionais,
sem se permitir atuar com inapropriadas interferências no funcionamento objetivo desses órgãos.

Tribunal Administrativo de Recursos
Fazendários - TARF
• 1. MISSÃO:

• 2. COMO É COMPOSTO

• O TARF é o Tribunal Administrativo de Recursos

• 1 Conselheiro Presidente,

Fazendários do Estado do Pará. É um órgão do
contencioso que realiza julgamentos de recursos e
tem como objetivo resolver divergências que
surgem nos processos relativos a créditos
tributários ou não tributários exigidos pela
Fazenda Pública. Os julgamentos do TARF são
definitivos e garantem o direito de defesa dos
contribuintes, bem como resguardam a
prerrogativa da Fazenda Pública de constituir o
crédito, sempre no intuito de promover a
distribuição da justiça administrativa pela aplicação
da legislação estadual.

• 8 Conselheiros titulares e 16 (dezesseis) suplentes.
• A metade é de auditores fiscais representantes da
Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e a outra
metade de representantes dos contribuintes,
através da Federação das Indústrias do Estado do
Pará - FIEPA, Federação da Agricultura do Estado
do Pará - FAEPA, Associação Comercial do Pará –
ACP e Federação do Comércio do Estado do Pará
- FECOMÉRCIO.

DO CONSELHO SUPERIOR DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Compete ao Conselho Superior da Administração Tributária do Estado do Pará:
• I - elaborar e aprovar seu Regimento Interno e suas alterações;
• II - manifestar-se, resolutivamente, sobre matérias conflitantes referentes à
Administração Tributária e aos seus servidores, exarando orientações, diretivas e
procedimentos, indicando as medidas administrativas e legais necessárias ao seu
disciplinamento;
• III - auxiliar na elaboração e acompanhar o Plano Anual de Investimento da
Administração Tributária Estadual, inclusive o Programa Anual de Aperfeiçoamento
e Extensão Profissional dos servidores, a ser financiado com os recursos do Fundo
de Investimento Permanente da Administração Tributária Estadual - FIPAT;

DO CONSELHO SUPERIOR DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• IV - auxiliar na elaboração e acompanhar a previsão de receitas tributárias para o

exercício seguinte e a estimativa de despesas relativas ao custeio da Administração
Tributária, a fim de subsidiar a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual;

• V - auxiliar na elaboração do planejamento anual de atividades da Administração
Tributária a serem desenvolvidas para o alcance da previsão de receitas;

• VI - propor ao Secretário de Estado da Fazenda a realização de concurso público
para ingresso nos cargos das carreiras da Administração Tributária;

• VII - propor e manifestar-se sobre alterações na organização da Administração
Tributária;

DO CONSELHO SUPERIOR DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
• VIII - propor medidas que promovam a melhoria do desempenho da
Administração Tributária;

• IX - propor critérios para realização da promoção por merecimento,
observado o disposto nesta Lei Complementar;

• X - apreciar processos de promoção, quando provocado;
• XI - deliberar sobre outras questões de interesse da Administração Tributária,
propostas por qualquer de seus servidores ou quando provocado por
terceiros.

DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM
COMISSÃO
Os cargos de provimento em comissão de direção e assessoramento superiores da
Secretaria de Estado da Fazenda, inerentes à Administração Tributária, serão
preenchidos privativamente por servidores de que trata esta Lei, observados os
percentuais abaixo:
• I - 100% (cem por cento), no caso dos cargos de provimento em comissão de
Direção Superior, incluindo-se o Subsecretário da Administração Tributária, os
membros dos Órgãos de Julgamento de primeira e segunda instâncias, diretores e
coordenadores;
• II - 70% (setenta por cento), no caso dos cargos de provimento em comissão de
assessor.

DA ESTRUTURAÇÃO DAS CARREIRAS E
DOS CARGOS
Os cargos e carreiras da Administração Tributária do Estado do Pará serão
assim definidos:

• I - carreira Fiscalização e Auditoria de Receitas Estaduais, constituída pelos
cargos de Auditor Fiscal de Receitas Estaduais;

• II - carreira Fiscalização de Receitas Estaduais, constituída pelos cargos de
Fiscal de Receitas Estaduais.

DO PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
• Caberá à Escola Fazendária elaborar e propor a

realização, direta ou indireta, de Programa de
Desenvolvimento para os servidores de que trata
esta Lei Complementar, extensivo aos demais
servidores da Secretaria de Estado da Fazenda.

• O Programa a que se refere o caput contemplará

grade curricular, a ser executada nos termos e
condições previstos em regulamento, tendo como
objetivo precípuo a capacitação profissional para
um desempenho qualificado das atribuições e
prestação de serviços de qualidade à coletividade.

O Programa de Desenvolvimento tem por
finalidades:

• I - aprimorar o desempenho das atividades
funcionais;

• II - possibilitar a promoção e o acesso;
• III - promover a formação inicial do servidor, com
a preparação para o exercício das atribuições dos
cargos nas classes iniciais das carreiras;

• IV - preparar o servidor para o exercício de
funções de direção e coordenação.

DAS GARANTIAS FUNCIONAIS
Aos servidores são assegurados os seguintes direitos e garantias:

• I - perda do cargo somente em virtude das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 da Constituição
Federal;

•
•
•
•

II - vedação de movimentação com desvio de finalidade ou abuso de poder;
III - autonomia técnica;

IV - submissão a regime jurídico de natureza estatutária;
V - política de gestão de pessoas, com vistas a garantir o aperfeiçoamento do desempenho das
atribuições do cargo;

• VI - plano de carreira que assegure desenvolvimento funcional em bases técnicas e profissionais;

DAS GARANTIAS FUNCIONAIS
• VII - remuneração compatível com a complexidade e relevância da função e de sua essencialidade
para o funcionamento do Estado, assegurada a revisão anual;

• VIII - acesso, retificação e complementação das informações pessoais, existentes no órgão;
• IX - remoção do cônjuge, quando servidor estadual, para a localidade onde se der o exercício ou
lotação do servidor, quando solicitado;

• X - na remoção de ofício, o filho matriculado em estabelecimento de ensino estadual de qualquer

grau, terá assegurada a matrícula em estabelecimento congênere, na sede da nova unidade
operacional em que tiver exercício, em qualquer época do ano e independentemente da existência
de vaga.

• No caso do inciso IX, não havendo condições de exercício no quadro da respectiva repartição,
será o cônjuge posto à disposição de outro órgão público estadual local.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
As referências de Administração Tributária são tradicionalmente consideradas em três
grandes áreas de concentração que encampam a atividade fim:

TRIBUTAÇÃO – FISCALIZAÇÃO – ARRECADAÇÃO
Sem prejuízo de outras ações que lhes garantem suporte, como EFAZ, Ouvidoria,
Órgãos de Julgamento Administrativo, etc.

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TRIBUTAÇÃO: Gerencia, acompanha e controla as atividades inerentes à tributação,
mediante elaboração, interpretação e divulgação das normas disciplinadoras dos tributos
estaduais. Desde a instituição do tributo (lei) até os atos normativos complementares.
FISCALIZAÇÃO: Gerencia, acompanha e controla as atividades de fiscalização em
trânsito e de empresas. Atesta a observância das regras de incidência de cada tributo, relativas às
obrigações principais ou acessórias.

ARRECADAÇÃO: Controla a atividade de arrecadação das receitas estaduais, bem
como as informações econômico-fiscais, todas relativas às obrigações principais, obrigações
acessórias e cobrança da dívida ativa.

DÍVIDA ATIVA
A Administração Tributária tem prerrogativa de constituir título (certidão da dívida
ativa) que garante a propositura executivo fiscal (ação judicial), face a não observância da
legislação tributária por parte de quem tenha obrigação de atender suas disposições.
A possibilidade de propositura do executivo judicial não impede a cobrança
administrativa, o que pode acontecer por iniciativa do devedor, por meio de pagamento direto,
total, ou parcelado, de acordo com regras pre-estabelecidas na legislação tributária (ex;
parcelamento, programas de recuperação de crédito - PROREFIS, etc.)

Originária

Finalidades
da
Tributação

Política
Econômica
Social

• Fonte de Recursos mais adequada e sustentável
para financiar o estado
• Relação governante x governado
• Contribuinte x Cidadão

• Maximizar o bem estar social através das 3
funções clássicas do estado: Alocativa,
Redistributiva e Estabilizadora
• Justiça Fiscal x Justiça Social
• Tributação neutra e progressiva.
• Redistribuição pela via dos gastos

Interdependência entre Tributação e Adm. Tributária

Tributação

Ad. Tributária

Não há um ST tão
perfeito que não
possa ser prejudicado
por uma AT ineficaz

Não há uma AT tão
eficaz que consiga
superar um ST
ineficiente

Interdependência entre Tributação e Adm. Tributária

Poder
Impositivo
Estado

INTERFACE

Administração
Tributária

Contribuinte
Cidadão

Administração Tributária
Fazer cumprir o ST, garantindo que
seja aplicado de forma plena,
alcançando todos os cidadãos e
todos os fatos econômicos e
jurídicos sujeitos a seus efeitos

Aplicação com eficiência e eficácia,
do ST, cabendo-lhe combater a
sonegação e promover e estimular
o cumprimento voluntário das
obrigações tributárias pelos
contribuintes

Funções da AT

Realizar o maior nível
possível da arrecadação
potencial e garantir a maior
eficácia da política
tributária

Imprimir eficácia operativa
ao ST, de forma a garantir a
sua aplicação e efetividade

Missão
da AT

• Aplicar eficazmente o
Sistema Tributário com
equidade e eficiência,
logrando alcançar a
confiança pública em sua
atuação e promovendo o
cumprimento voluntário
ou espontâneo das
obrigações tributárias
visando contribuir com o
bem estar da sociedade

Estratégias das Adm. Tributária Modernas

Presença
Fiscal

Coerção

Consentimento

Coerção
• Ação Repressora/Punitiva

Consentimento
• Assistência ao Contribuinte,
• Educação Fiscal
• Transparência e Controle Social

CULTURA
TRIBUTÁRIA

Administração
Tributária
Fatores Externos
que influenciam sua
atuação

APOIO
POLÍTICO
SOCIAL

CONTEXTO
SÓCIOECONÔMICO

ADMINITRAÇÃO
TRIBUTÁRIA

MARCO
NORMATIVO

COOPERAÇÃO

INSTITUCIONAL

SISTEMA
TRIBUTÁRIO

ORGANIZAÇÃO

Administração Tributária
Fatores internos
que influenciam
sua atuação

SISTEMAS E
PROCESSOS
TECNOLOGIA
RECURSOS
HUMANOS

Resultados do trabalho das ATs

Fonte: Instituto para
Desenvolvimento do
Varejo (IDV)
McKinsey Global
Institute (MGI)

Resultados do trabalho das ATs

Fonte: Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV)
McKinsey Global Institute (MGI)

Principais Desafios da AT
1 – Combate a Sonegação
Crime que mais lesa o Estado, já que o dinheiro que
deveria ser arrecadado e distribuído à sociedade não
chega aos cofres públicos

É mais que um ato de rebeldia ou desobediência civil. É um
atentado contra a cidadania e como tal deve ser
exemplarmente punido

SERVIÇOS PÚBLICOS BÁSICOS
DEFICIENTES

Combate a Sonegação

FALTA DE INFRAESTRUTURA
ATRASO E SUBDESENVOLVIMENTO

Consequências da
Sonegação

MÁ QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE

EXCLUSÃO SOCIAL

CONCORRÊNCIA DESLEAL
AUMENTO DA CARGA TRIBUTÁRIA INDIVID.

2. Reduzir Dependência dos Repasses

Arrecadação própria é maior que repasses em
apenas 4 capitais
Folha de S. Paulo - 11/05/2014
NOVO BANCO DE DADOS MOSTRA QUE NÃO SÃO SÓ
PEQUENOS MUNICÍPIOS QUE DEPENDEM FORTEMENTE
DE TRANSFERÊNCIAS
RICARDO MIOTO DE SÃO PAULO
Apenas quatro capitais brasileiras têm arrecadação própria maior do que
o valor que recebem em transferências da União e dos Estados: São
Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis.

4. Assegurar

o Equilíbrio Fiscal Sustentável
REGIMES DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS

QUANTIDA
DE
EMPRESAS
0%

•

Regime Normal (médias e grandes empresas)

•

Simples Nacional (micro e pequenas empresas)

Quantidade de Empresas
Normal
15%

Simples
85%

Arrecadação ICMS
Simples
2%

Normal
98%

Distribuição da Arrecadação de Impostos

Município
s
18%
Estados
24%

União
58%

PRINCIPAIS IMPOSTOS DO BRASIL E SUAS
COMPETÊNCIAS
IMPOSTOS
IMPOSTOS
IMPOSTOS
FEDERAIS
ESTADUAIS
MUNICIPAIS
Imposto de Renda
ICMS
IPTU
IPI
IPVA
ISS
Imposto de
Importação
ITCMD
ITBI
Imposto de
Exportação
IOF

3-Desempenho da Receita Estadual 2015 / 2016
ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS PRÓPRIAS (I)

2015

2016

(valores correntes)

(valores correntes)

EVOLUÇÃO EVOLUÇÃO
NOMINAL
REAL
2016/2015 2016/2015

10.895.527.874

11.371.935.078

4,4%

-4,3%

ICMS (1)

9.740.022.389

10.084.211.770

3,5%

-5,1%

IPVA (2)

483.226.895

502.462.255

4,0%

-4,8%

ITCD (2)

28.482.806

28.161.105

-1,1%

-8,9%

643.795.783

757.099.947

17,6%

8,0%

RECEITAS TRANSFERIDAS (II)

5.157.901.591

5.852.597.899

13,5%

3,7%

FPE

4.603.254.783

5.360.056.717

16,4%

6,3%

295.866.717

226.737.845

-23,4%

-29,8%

ROYALTIES HÍDRICOS

79.672.940

63.579.007

-20,2%

-26,6%

ROYALTIES MINERAL

99.519.204

121.960.203

22,5%

12,4%

ROYALTIES PETRÓLEO

13.790.331

12.199.060

-11,5%

-19,1%

1.978.358

4.245.807

114,6%

97,6%

63.819.259

63.819.259

0,0%

-7,8%

16.053.429.465

17.224.532.977

7,3%

-1,7%

OUTRAS RECEITAS

IPI

IOF OURO
COMPENSAÇÃO LEI KANDIR

TOTAL RECEITA (I+II)

Segmento
COMBUSTÍVEIS
COMÉRCIO
TELECOMUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
BEBIDAS
VEÍCULOS AUTOMOTORES, PEÇAS E PNEUS
INDÚSTRIA
MINÉRIOS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
TRANSPORTE, INCLUSIVE DE VALORES
PRODUTOS PRIMÁRIOS
MEDICAMENTOS
CIGARRO
METALURGIA
MADEIRA SERRADA
ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO
OUTROS SEGMENTOS
Total geral
FONTE: SEFA/SIAT/BALANÇO CONTÁBIL

Jan a dez/2016

Partic.

2.891.051.921,84 28,7%
1.500.770.919,38 14,9%
746.945.107,61
7,4%
1.342.338.170,29 13,3%
643.516.467,08
6,4%
403.195.557,91
4,0%
216.155.566,65
2,1%
381.341.075,04
3,8%
232.147.762,41
2,3%
316.600.382,00
3,1%
177.960.308,02
1,8%
170.275.466,81
1,7%
117.173.239,87
1,2%
165.092.110,91
1,6%
47.731.626,64
0,5%
48.852.964,18
0,5%
683.065.423,41
6,8%
10.084.214.070,05 100,0%

Receita do Fundo de Participação dos Estados (FPE) Valores a Preços Constantes - nov/2016
MÊS

2010
JANEIRO
348.944.070
FEVEREIRO
422.864.089
MARÇO
311.695.954
ABRIL
371.526.578
MAIO
454.832.341
JUNHO
393.046.513
JULHO
289.022.230
AGOSTO
387.308.768
SETEMBRO
323.183.275
OUTUBRO
346.344.470
NOVEMBRO 412.094.739
DEZEMBRO
515.149.254
TOTAL
4.576.012.282

2011
496.778.904
530.800.800
343.767.404
452.091.079
514.940.914
462.596.247
392.930.041
404.666.895
321.867.461
420.841.586
442.665.651
511.544.711
5.295.491.691

Nota: Excluída a Repatriação no mês de Novembro

2012
464.178.467
558.367.512
377.521.863
474.804.280
527.657.981
448.661.193
334.777.357
367.838.085
320.538.713
338.337.787
454.636.738
510.814.818
5.178.134.794

FPE
2013
468.591.429
625.064.099
357.843.439
382.161.782
546.110.926
453.936.717
322.422.573
421.435.938
347.958.435
346.750.155
479.588.767
492.004.430
5.243.868.691

2014
587.644.168
618.804.958
368.653.791
412.286.946
536.899.591
407.415.470
348.524.243
423.355.324
370.180.886
366.712.336
439.775.362
578.196.817
5.458.449.893

2015
480.519.834
561.636.069
404.138.887
430.490.476
525.651.078
454.010.054
333.545.203
387.700.694
322.518.938
365.108.416
408.883.220
465.467.561
5.139.670.430

2016
439.301.816
543.166.272
326.913.825
386.966.374
511.459.405
419.271.901
302.916.838
373.715.546
302.574.076
367.763.496
397.385.299
4.371.434.847

PERDA DE RECEITA DO ICMS COM A LEI KANDIR

Simples Nacional - Limites de Faturamento
MICROEMPRESA (ME)
• Sociedade empresária, sociedade simples, e o empresário individual – Receita
Bruta <= R$ 360.000,00

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
• Sociedade empresária, sociedade simples, e o empresário individual – Receita
Bruta <= R$ 3.600.000,00

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
• R$ 60 MIL POR ANO*
* Em 2018 o MEI passará para R$ 81.000,00/ano

COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR
TRIBUTOS
Já vimos que a Constituição Federal garante ao Estado do Pará a oportunidade para
instituir tributos no âmbito de sua competência.
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos;
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.

Por força da disposição constitucional, portanto, o Estado do Pará tem competência
para instituir tributos.

COMPETÊNCIA PARA INSTITUIR
TRIBUTOS
Lei n. 5.055, de 16 de dezembro de 1982 – TAXAS (Segurança, Saúde, Órgãos Públicos, Transportes, etc.)

Lei n. 7.591, de 28 de dezembro de 2011 - Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e
Aproveitamento de Recursos Minerários - TFRM
Lei n. 5.519, de 29 de dezembro de 1988 – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Lei n. 5.529, de 5 de janeiro de 1989 – ITCMD

Lei n. 5.530, de 13 de janeiro de 1989 – ICMS
Lei n. 6.017, de 30 de dezembro de 1996 – IPVA
Regulamentos:
Acesso: http://www.sefa.pa.gov.br/site/pagina/legislacao.estadual

TAXAS

Tributos Estaduais
TAXAS
IMPOSTOS
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS

São tributos vinculados a uma atuação estatal
específica. O fato gerador da taxa não é um fato do
contribuinte, mas um fato do Estado. Tem caráter de
contraprestação devida ao Estado. São retributivas.
Visam retribuir: o exercício do Poder de
polícia: conjunto de regras que visam “assegurar a
moral, a ordem e a segurança pública.” “Disciplina o
exercício da liberdade e da propriedade em harmonia
com o interesse coletivo” ou a prestação de serviço
público divisível. Decorre de atividade específica do
Estado oferecida à comunidade, sob regime de direito
público, diretamente ou por via de substitutos
legalmente autorizados. Trata-se de utilização efetiva ou
potencial (disponível).
TAXAS (Segurança, Saúde, Órgãos Públicos,
Transportes, etc.)

• IMPOSTOS

Tributos Estaduais
TAXAS
IMPOSTOS
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS

É espécie de tributo que incide sobre uma
certa conduta, desvinculada de qualquer atividade
estatal, dotada de conteúdo econômico e que revela
a capacidade contributiva de um determinado sujeito
(art. 3º CTN).
São desvinculados, ou seja, não têm
destinação específica de suas receitas, sendo a
arrecadação diluída em previsão orçamentária
genérica (Ressalva. Art. 167, IV – CF)

• ITCMD – ICMS - IPVA

• CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Tributos Estaduais
TAXAS
IMPOSTOS
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIAS

É tributo que incide sobre a valoração de bem
imóvel ocasionada por obra pública.
Obra pública é toda realização material a
cargo da Administração ou de seus delegados
consistente em construir, reformar ou ampliar imóvel
destinado ao público ou ao serviço público. (Hely
Lopes Meirelles)

O gravame tributário considera: 1) o rateio
proporcional entre os beneficiários direta ou
indiretamente pela obra pública; 2) a valorização dos
imóveis circundantes.

REPARTIÇÃO DE RECEITAS
A repartição de receitas indica que alguns tributos, ainda que sejam da competência de um
ente tributante, constituem fonte de receitas para outros, pois o produto da arrecadação é repartido.
Não devemos confundir a partilha de competências com a partilha de receitas (ou
produto da arrecadação).
Distribui-se a competência para garantir a atuação estatal em níveis diversos (União, Estados,
Distrito Federal e Municípios) na instituição e ou majoração e até dispensa de tributos.
Na distribuição das receitas, a entidade que tributa não é titular absoluto do produto da
arrecadação, pois deve reparti-lo com outras beneficiárias, conforme definido na Constituição
Federal.

REPARTIÇÃO DE RECEITAS
Constituição Federal
Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no
exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. (Competência residual)

ESTRUTURA
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA DO PARÁ

DISTRIBUIÇÃO DAS
UNIDADES
Belém

Em Belém:
1) Administração Central
2) 4 (quatro) Coordenações Executivas
Especiais de Administração Tributária:
a) CEEAT - Grandes Contribuintes

b) CEEAT - IPVA e ITCD
c) CEEAT - Micro e Pequenas Empresas

d) CEEAT - Substituição Tributária

1

2

DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES
1. CERAT e CECOMT Belém
2. CERAT Marituba
3. CERAT Castanhal
4. CERAT Capanema
5. CERAT Abaetetuba
6. CERAT Breves
7. CERAT Altamira
8. CECOMT Base Candiru
9. CERAT Santarém
10. CECOMT Base do Cachimbo
11. CECOMT Araguaia
12. CERAT Redenção
13. CECOMT Carajás
14. CERAT Marabá
15. CERAT Tucuruí
16. CECOMT Itinga
17. CERAT Paragominas
18. CECOMT Gurupi

Administração Tributária no Pará
e Tributos Estaduais
Instrutor:
Mauro Airton Lima Pontes

Fiscal de Receitas Estaduais mlpontes@sefa.pa.gov.br

