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PROCESSO N º : 980387/16 

ORIGEM : ESTADO DO PARANÁ 

INTERESSADO : CARLOS ALBERTO RICHA, COMPANHIA PARANAENSE DE 

SECURITIZAÇÃO, GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN, MAURO RICARDO 

MACHADO COSTA, ROGÉRIO PERNA 

ASSUNTO : RELATÓRIO DE MONITORAMENTO 

INFORMAÇÃO : 32/17 

 
 

INFORMAÇÃO 

 

   Em atenção aos Despachos nº 2738/16 (peça 5) e nº 1294/17 (peça 
61) do Excelentíssimo Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, os autos 
foram encaminhados a esta 1ª Inspetoria de Controle Externo, a fim de analisar a 

DEFESA oferecida pelos interessados: o Estado do Paraná, o Excelentíssimo 
Governador do Estado, Senhor Carlos Alberto Richa, a Companhia Paranaense de 

Securitização – PRSEC, na pessoa de seu Secretário de Fazenda, Senhor Mauro 
Ricardo Machado Costa, o Presidente atual da Paraná Securitização, Senhor 
Rogerio Perna, e o Diretor Geral da Secretaria de Fazenda, Senhor George 

Hermann Rodolfo Tormin. 
 
 

 
1. Do Monitoramento 

 
 
   De acordo com o artigo 259 do Regimento Interno deste E. Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, o “Monitoramento é o instrumento de fiscalização 
utilizado pelo Tribunal para verificar o cumprimento de suas deliberações e os 

resultados delas advindos”. 
 
  Nos autos do processo nº 330587/16, de Prestação de Contas do 

Governador, por meio do Acórdão de Parecer Prévio nº 223/2016 (peça 141, fls. 
195/196), o Tribunal Pleno expediu a Determinação nº 16, com o seguinte teor:  

 
16. Ao Chefe do Poder Executivo Estadual, Sr. Carlos Alberto Richa, na qualidade de 
detentor do poder de controle sobre a Companhia Paranaense de Securitização – 

PRSEC e titular dos créditos; ao Secretário de Estado da Fazenda e Presidente do 
Conselho de Administração da PRSEC, Sr. Mauro Ricardo Machado Costa; e ao 
Diretor Presidente da PRSEC, Sr. George Hermann Rodolfo Tormin, no sentido de 

que não sejam realizadas operações de cessão de direitos creditórios, tendo -se em 
conta sua desconformidade com a legislação que rege as operações de crédito,  
notadamente, o art. 32, caput e § 1º, da Lei Complementar 101/2000, e a Resolução 

nº 43, do Senado Federal, aliada à possível afronta às regras de repartições e 
vinculações das receitas tributárias estabelecidas pelos arts. 158, incisos III e IV, 167, 
inciso IV, e 212, da Constituição Federal, além da falta de transparência acerca dos 

custos envolvidos, do impacto sobre gestões futuras, dos ganhos dos investidores, e 
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da forma de aplicação do produto a ser obtido, destacadas nesta decisão,  com fulcro 
no arts. 1º, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 37, caput, da Constituição 
Federal, consignando-se o alerta de que o descumprimento desta determinação 

ensejará a imediata abertura de Tomada de Contas Extraordinária.  
 
 

  Apresentada a DEFESA pelos interessados por meio das peças 23 a 
36, 38, 40 e 42 e aditada pelas peças 44 a 59, os autos foram encaminhados a esta 

1ª Inspetoria de Controle Externo para a Instrução do processo, o que se faz nos 
seguintes termos. 
 

 
 

2. Da Síntese da Defesa  
 
 

  Na peça nº 23, sucintamente, os interessados: 
 

 Alegaram, inicialmente, a ilegitimidade passiva de GEORGE 
HERMANN RODOLFO TORMIN, sob o fundamento de que este renunciou ao cargo 
de diretor Presidente em 04 de outubro de 2016. 

 

 Apresentaram um resumo histórico e da operação, com a descrição 

do fluxo de recebimento. 
 

 Manifestaram sobre os critérios de seleção dos direitos creditórios 
a serem cedidos, sobre os custos das cessões e sobre a forma de contabilização.  
 

 Discorreram buscando afastar a equiparação da securitização à 
operação de crédito. 

 

 Ponderaram a respeito do comprometimento de recebimentos 

futuros. 
 

 Afirmaram não ser necessária a apreciação da operação pelo 

Ministério da Fazenda. 
 

 Alegaram a prevalência da essência sobre a forma, e reforçaram a 
ideia de que não haverá alienação da titularidade do crédito tributário. 
 

 Aduziram também que não há vinculação do produto da 
arrecadação de impostos a uma Sociedade de Propósito Específico. 

 

 Argumentaram que não há manifestação definitiva do TCU sobre 

ser a securitização uma operação de crédito, sendo a única manifestação 
dissonante sobre o tema a do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da 
União. 
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 Justificaram quanto à real conveniência de se realizar a cessão de 
direitos creditórios, bem como discorreram sobre o custo para a realização da 

operação e o impacto sobre gestões futuras. 
 

 Discorreram a respeito da “margem de lucro” a ser paga aos 

investidores e da garantia de aplicação do produto em investimentos.  
 

 Por fim, pleitearam a reforma da determinação nº 16 do Acórdão de 
Parecer Prévio nº 223/16, para que seja autorizada a realização da cessão de 

direitos creditórios pelo Estado do Paraná à PRSEC, ou para que seja suspensa a 
sua natureza cautelar até o julgamento do Recurso de Revista nos autos 330587/16.  
 

 Requereram, sucessivamente, caso mantido o entendimento de 
que a securitização configura operação de crédito, a reforma da decisão para 

autorizar a realização da cessão do fluxo de direitos creditórios pelo Estado do 
Paraná, desde que respeitados os trâmites aplicáveis às operações de crédito. 
 

   Em 08 de junho do corrente ano, a Companhia Paranaense de 
Securitização – PRSEC, apresentou ADITAMENTO À DEFESA e documentos 

novos, consignados nas peças 44 a 59. 
 
  Os autos foram encaminhados ao Excelentíssimo Relator, sendo então 

proferido o despacho nº 1294/17 (peça 61), que recepcionou a documentação 
apresentada. 

 
   Em que pese as ponderações apresentadas pelos interessados (peças 
23 a 36), ratificadas pelas peças 38, 40 e 42 e complementadas pelas peças 44 a 

59, não foram afastadas as razões expostas no item 10.2 e na Determinação nº 16 
do Acórdão de Parecer Prévio nº 223/16 do E. Tribunal Pleno desta Corte de Contas 

do Estado do Paraná. 
 
 

 
3. Das Razões Para a Manutenção da Decisão 

 
 
  Com todo o respeito aos signatários das peças mencionadas, verifica-

se que essas não tiveram o condão de afastar as razões do monitoramento que 
determinou a não realização das operações de securitização por desconformidade 

com a legislação que rege as operações de crédito aliada à possível afronta às 
regras de repartições e vinculações das receitas tributárias, além da falta de 
transparência acerca dos custos envolvidos, do impacto sobre gestões futuras, dos 

ganhos dos investidores e da forma de aplicação do produto a ser obtido. 
 

  Em que pese o esforço da DEFESA para destacar o efeito econômico 
da operação de securitização para o Estado do Paraná, aquele não pode se 
sobrepor aos princípios da legalidade, da legitimidade, dentre outros, núcleo central 

da presente análise, nos termos do artigo 9º, §1º, da LC 113/2005 e do artigo 157, I, 
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Contas Estadual.  
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  De início, importa entender o conceito de “securitização”. Eduardo 

Fortuna ensina que: 
 

“O termo “securitização” é originário da palavra da língua inglesa secu rities, que 

significa valores mobiliários ou títulos de crédito.  
A securitização de recebíveis consiste na emissão de t ítulos, principalmente 
debêntures com lastro em contas a receber, de maneira a segregar o risco de crédito 

do emissor dos títulos, tendo como fonte de repagamento da emissão o fluxo de caixa 
das contas a receber. Nesta forma de estruturação, o risco de crédito está na 
qualidade dos recebíveis do emitente, que normalmente são créditos pulverizados.(...) 

O objetivo da operação de securitização de recebíveis é permitir a uma empresa 
obter os recursos sem comprometer o seu limite de crédito junto aos credores e sem 
prejudicar os  índices de endividamento do seu balanço. A premissa básica para este 

tipo de operação é que a empresa tenha recebíveis  de curto prazo bastante 
pulverizados.”

1
 

 

  Ou seja, a securitização de recebíveis é a transformação de um valor a 
receber em títulos negociáveis que serão colocados no mercado no presente.  

 
  No caso em análise, os créditos futuros que se enquadram nos critérios 
legais, conforme Lei 18.468/2015, para servir de lastro para a operação de 

securitização são os do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), do Programa 
Incentivado de Parcelamento de Débitos (PPD) e do Programa Paraná Competitivo.  

 
   Segundo a DEFESA, a operação de securitização será iniciada com a 
carteira de recebíveis do Programa Paraná Competitivo, que se aplica a projetos de 

implantação, expansão, de diversificação ou reativação do estabelecimento e cujos 
incentivos fiscais atuais consistem em2:  

 
I- parcelamento do ICMS incremental;  
II – diferimento do ICMS nas aquisições de energia elétrica e de gás natural;  

III – transferência de créditos de ICMS, para pedidos realizados até 31 de dezembro 
de 2017.  

 

  Nesse sentido, cabe destacar que o Decreto Estadual 630/2011 foi 
substituído em março do corrente ano pelo Decreto 6434/2017.  
 

   Embora similares, o atual Decreto excluiu os itens “III – parcelamento 
até o vencimento, do ICMS declarado, no caso de recuperação judicial; e IV - 

concessão de crédito presumido em razão da realização de obra de infraestrutura 
em território paranaense (Convênio ICMS 85/2011 e Lei n. 17.444/2012)”3, incluiu a 
hipótese contida no inciso III, acima reproduzido, além disso, reduziu o prazo do 

parcelamento do ICMS incremental de até 8 (oito) anos para 48 (quarenta e oito) 

                                                 
1
 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: produtos e serviços. 19ª ed. rev e atual. Rio de Janeiro: 

Qualitymark Editora, 2014. p. 407/408. 
 
2
 Artigo 7º, Decreto 6434/2017, em anexo.  

 
3
 Decreto 630/2011, artigo 2º, III e IV, em anexo. 
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meses4 e definiu este mesmo prazo (48 meses) para o diferimento do ICMS da 
energia elétrica e do gás natural5. 

 
  Com a devida vênia, insta consignar a possibilidade de impropriedade 
quanto à nomeação dos institutos que foram chamados de “parcelamento” nos 

decretos 630/2011 e 6434/2017, ao arrepio do que dispõe o artigo 110 do Código 
Tributário Nacional- CTN6. 

 
   Por esse motivo, verifica-se possível incompatibilidade da securitização 
de recebíveis originados de ICMS objeto do Programa Paraná Competitivo, em 

razão do que consta na Cláusula primeira do Convênio ICMS 104/02 - CONFAZ7, 
pelas razões abaixo. 

 
   O parcelamento e a moratória, consoante o que dispõe o CTN, tratam-
se de figuras que “suspendem a exigibilidade do crédito tributário”8. A moratória está 

prevista nos artigos 152 a 155, e o parcelamento no artigo 155-A. 
 

   A moratória trata-se de uma forma de diferimento, dilatação do prazo 
para recolhimento do tributo. É concedida, normalmente, como medida excepcional 
para atender situações supervenientes. Inclusive, na Moratória não incide juros e 

multas moratórias, pois é estabelecido novo prazo de pagamento do tributo, sem que 
tenha havido descumprimento da obrigação tributária principal (pagamento do 

tributo). A exigência do pagamento, em virtude do incentivo fiscal, pode se dar “à 
vista” ou “parcelado” (moratória parcelada). 

 

   O parcelamento é uma medida corriqueira de política fiscal que visa  
recuperar créditos vencidos (em virtude do não recolhimento do tributo na data do 

vencimento), e por isso, via de regra, não exclui juros e multas. 
 

                                                 
4
 Decreto 630/2011, artigo 7º, caput e inciso II; Decreto 6434/2017, artigo 8º, caput e §1º e 2º.  

 
5
 Decreto 630/2011, artigo 9º, IV e V; Decreto 6434/2017, artigo 10, caput e §1º.  

 
6
 “A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas 

de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas  
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para 

definir ou limitar competências tributárias.”  
 
7
 “Ficam os Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte,  
Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal autorizados a ceder a título oneroso os 

direitos de recebimento do produto do adimplemento  das prestações dos contribuintes do 
Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que sejam objeto de 

parcelamento judicial ou extrajudicial.” (sem grifos no original) 
 
8
 Ressalta-se que nos termos do artigo 111 do CTN interpreta -se literalmente a legislação tributária 

que dispõe sobre suspensão do crédito tributário. Ainda, conforme o artigo 97, VI do mesmo Codex,  
somente a lei pode estabelecer as hipóteses de suspensão de créditos tributários. E, por fim, que “o 
conteúdo e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em função das quais sejam expedidos ”,  

(artigo 99 do CTN).  
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 É sabido que tanto a moratória quanto o parcelamento devem ser 
concedidos por meio de Lei, nos termos dos artigos 153 e 155-A do CTN, o que não 

ocorreu com o Programa em estudo. 
 

   Em suma, a concessão da moratória ocorre antes da data do 

vencimento do tributo (e o efeito é a dilatação do prazo para pagamento do 
principal). 

 
   Por outro lado, o parcelamento é a dilatação de prazo de pagamento 
de dívida vencida (principal + juros e multas moratórias). 

 
  Ressalta-se, como já exposto, que não se analisa, neste expediente, a 

natureza do Programa Paraná Competitivo. No entanto, é certo que o Convênio 
CONFAZ (ICMS 104/2002) em sua cláusula primeira é taxativo ao autorizar a cessão 
dos direitos ao recebimento do produto do adimplemento das prestações dos 

contribuintes do ICMS que sejam objeto de parcelamento judicial ou extrajudicial. 
 

  Como reforço de argumentação, convém destacar que o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) nº 204/2016, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios 
originados de créditos tributários e não tributários dos entes da Federação, e que 

visa a alteração da Lei nº 4.320/64, para autorizar a cessão de direitos creditórios, 
como a pretendida na operação em análise, ratifica os termos do Convênio CONFAZ 

antes mencionado e estabelece expressamente: 
 

 Art. 1º Inclua-se na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, o seguinte artigo 39-A:  

“Art. 39-A. É permitido aos entes da federação, mediante autorização legislativa,  
ceder direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários,  
objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, inscritos ou não em dívida 

ativa, a pessoas jurídicas de direito privado. (sem grifos no original) 
 
  Ou seja, ainda que o projeto de lei, atualmente em trâmite no Senado 

Federal, seja aprovado, as potenciais irregularidades quanto à utilização do 
Programa Paraná Competitivo para efeito da operação de securitização persistiriam, 

tendo em vista que a autorização legal é restrita as hipóteses de parcelamento, não 
de moratória parcelada. 
 

  Assim, embora a DEFESA insista na tese de que a expectativa de 
recebimento seria passada, tal alegação não se coaduna com a essência do 

Programa Paraná Competitivo, que como demonstrado anteriormente refere-se à 
moratória parcelada e não ao parcelamento. 
 

   Pelas razões supra, as potenciais irregularidades que acompanham a 
Companhia Paranaense de Securitização têm origem no próprio Decreto dos 

recebíveis que servirão de lastro à operação. 
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4. No Mérito 

 

 
  Ao contrário do alegado na DEFESA a manutenção da suspensão da 
operação é ordem que se impõe, pelas razões a seguir apresentadas: 

 
 

 
4.1. Dos Critérios de Seleção dos Direitos Creditórios a Serem Cedidos, Custo 
das Cessões e Forma de Contabilização 

 
 

   Com todo respeito aos signatários da DEFESA, a peça nº 23 não 
enfrentou todas as dúvidas levantadas no Acórdão de Parecer Prévio nº 223/2016.  
 

  Inicialmente, a DEFESA limitou-se a repetir o contido na Lei 
18.468/2015, sem, contudo, esclarecer efetivamente quais os critérios de seleção 

dos créditos, qual o custo previsto para as cessões e qual a forma de contabilização 
dos recursos. 
 

  Em aditamento à defesa (peças 44 a 59), foram apresentados 
esclarecimentos, bem como documentos novos para complementar a presente 

Instrução. 
 
  Em relação à utilização dos Programas de Parcelamento, notadamente 

o Programa Paraná Competitivo (ICMS), este apresenta possíveis irregularidades, 
conforme já indicado, as quais não serão repetidas para se evitar a prolixidade. 

 
  Em que pese a DEFESA alegar que não existirá “custo” para o Estado 
nas cessões dos fluxos de direitos creditórios, bem como os custos com a realização 

da operação em si serão exclusivamente suportados pela PRSEC, tais argumentos 
não merecem prosperar.  

 
   A PRSEC é uma sociedade de economia mista, sendo que o Estado 
detém 99,99990625%9 do capital social. Ela visa a operacionalizar a securitização 

para o Estado do Paraná, nos precisos termos do artigo 3210 da Lei 18.468/2015.  
 

   Pelos esclarecimentos ora apresentados, é possível concluir que a 
PRSEC não possui fontes de receitas próprias.  

                                                 
9
 O Capital Social da PRSEC é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), sendo R$ 

3.199.997,00 (três milhões, cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e sete reais) do Estado 
do Paraná, R$ 1,00 (um real) de GEORGE HERMANN RODOLF O TORMIN, R$ 1,00 (real) de 
MAURO RICARDO MACHADO COSTA e R$ 1,00 (um real) de ROGÉRIO PERNA.  
 
10

 “Autoriza o Poder Executivo a constituir Sociedade de Propósito Específico, sob a forma de 

sociedade por ações, com maioria do capital votante detida pelo Esta do, vinculada à Secretaria de 
Estado da Fazenda, tendo por objeto social a estruturação e implementação de operações que 
envolvam a emissão e distribuição de valores mobiliários, ou outra forma de obtenção de recursos 

junto ao mercado de capitais, lastreada em direitos creditórios de titularidade do Estado, através de 
parceiro privado escolhido nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.”  
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   Os recursos da PRSEC têm origem nas integralizações de capital 

efetuadas pelo Estado do Paraná. 
 
  Outra fonte de recursos financeiros da Companhia, caso a 

securitização seja estruturada conforme a indicação dos defendentes, será oriunda 
das debêntures seniores adquiridas no mercado. Este recurso, no entanto, será 

transferido imediatamente para o Estado em virtude de obrigação contratual.  
 
  Além dessa fonte, existe aquela que decorrerá do fluxo cedido e que 

servirá para o pagamento das debêntures seniores, para o pagamento dos custos 
operacionais, e por fim para o pagamento das debêntures subordinadas.  

 
  Segundo o aditamento à defesa (peça nº 44, fls. 2/3), os Custos 
Operacionais anuais da PRSEC correspondem a R$ 995.682,47 (novecentos e 

noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos)11, 
os quais são custeados com o valor das integralizações do capital social realizado 

pelo Estado do Paraná, evidenciando que o “custo” não será suportado 
exclusivamente pela Companhia, mas sim pelo Ente Estadual. 
 

  Há que se destacar que o artigo 27, III, da Lei 18.468/2015 estabelece 
que a cessão do direito creditório “não transferirá a prerrogativa de cobrança judicial 

e extrajudicial dos créditos originadores, que permanecerá sob responsabilidade da 
Procuradoria-Geral do Estado”, o que permite admitir a existência de obrigação 
futura para o Estado, através da atuação da PGE.  

 
  Sob essa ótica, não há como se acolher a tese de que inexiste custo 

para o Estado do Paraná, ao contrário, a despesa já existe, mesmo que a operação 
não seja concretizada. 
 

  Tendo em vista a apresentação do aditamento à defesa (peças nº 44 a 
59), a análise da forma de contabilização da operação será apresentada a seguir, 

deixando mais claro o referido tópico. 
 
 

 
4.1.1. Da Forma de Contabilização: 

 
 

   Por meio do Acórdão de Parecer Prévio nº. 223/2016, o Tribunal Pleno 

desta Corte de Contas entendeu, dentre outros itens, que não restou esclarecida 
qual a forma de contabilização dos recursos oriundos da cessão de direitos 

creditórios. 
 
   Após a devida citação do Chefe do Poder Executivo Estadual, do 

Secretário da Fazenda e de outros, foi apresentado por eles DEFESA (peça 23/36, 
38, 40 e 42). 

                                                 
11

 Vide quadro de custos mais adiante.  
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  Preliminarmente, por meio do item “II.2 – Resumo histórico e da 

operação” da peça 23 – fls. 6 e 7, os defendentes esclareceram que o Estado do 
Paraná, com fundamento na Lei Estadual nº. 18.468/15, “vinha adotando as medidas 
cabíveis para realizar a cessão do fluxo de direitos creditórios referentes ao 

Programa Paraná Competitivo à PRSEC, com o objetivo de antecipar o recebimento 
dos valores devidos nesse programa de parcelamento (sic)” e que após a cessão 

desse fluxo a PRSEC realizaria a operação de securitização de recebíveis que 
“consiste na emissão de títulos de dívida padronizadas (no caso debêntures) com 
garantia real em direitos creditórios (consistentes no direito autônomo de 

recebimento)”. 
 

  Explicaram que o Estado do Paraná realiza uma “troca de ativos” 
quando da cessão do fluxo de direitos creditórios à PRSEC, isto é, cede o fluxo 
decorrente de programas de parcelamento e recebe como contraprestação 

(pagamento) dinheiro e debêntures subordinadas12. 
 

  Além disso, a Defesa informou que os procedimentos operacionais e 
contábeis relativos à operação de securitização serão normatizados pelo Estado 
(peça 23 - fl. 10). 

 
  Informou, ademais, que a contabilização seguirá o modelo de roteiro 13 

contábil utilizado pelo Estado de São Paulo. 
 
  Mais adiante, no item II.3.1. da defesa (peça 23 - fls. 14), foi afirmado 

que não existirá “custo” (sic) para o Estado nas cessões dos fluxos de direitos 
creditórios, do ponto de vista financeiro e contábil, porquanto o Estado receberá pelo 

fluxo a ser cedido o valor de face (valor nominal) atualizado para a data da cessão.  
 
  No mesmo item, foi reiterado que o Estado receberá, em troca do fluxo 

de direitos creditórios, ativos equivalentes: dinheiro + debêntures subordinadas (a 
serem emitidas pela PRSEC). 

 
  Foi anotado também que a cessão do fluxo, prevista pela Lei Estadual 

nº. 18.468/2015, se dará a título oneroso pelo Estado do Paraná à PRSEC. 

 
  Sobre a contabilização da cessão, os subscritores da defesa assim se 

manifestaram (peça 23, fls. 15/16): 
 

“A forma de contabilização da operação estará minuciosamente descrita no roteiro 

contábil da operação, a ser elaborado pela Divisão de Contabilidade da Secretaria de 
Estado da Fazenda – DICON/SEFA, o qual adotará como modelo o roteiro contábil 
produzido pelo Estado de São Paulo (em anexo). Na contabilidade do Estado, 

ocorrerá uma migração por meio da qual o fluxo de direitos creditórios será 
“substituído” pelas Debêntures Subordinadas (conta de ativo – investimento) e 

                                                 
12

 Peça 23, fls. 7. “As debêntures subordinadas, por sua vez, seriam pagas ao Estado pela PRSEC na 
medida em que os contribuintes realizarem os pagamentos e após o pagamento das debêntures 

seniores”.  
 
13

 Peça 25.  
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pelos recursos em moeda corrente nacional (conta de ativo – disponibilidade 
financeira/caixa), sem que se caracterize qualquer tipo de perda ou ganho 
patrimonial para o Estado.” (sem grifos e sublinhados no original)  

  

  Em 8 de junho de 2017, por meio da Petição Intermediária nº. 

429595/17, a Companhia Paranaense de Securitização protocolizou o Aditamento a 
Defesa (peças 44/59). 
 

  Os novos documentos foram recebidos por meio do despacho 
1294/17– GCIZL (peça 61). 

 
  Para a análise deste tópico – forma de contabilização –, os 
documentos juntados às peças 57, 58 e 59 tornaram-se necessários. 

 
   Referidos documentos, são, respectivamente, (1) a “minuta de 

Resolução SEFA” em que se estabelecerá o roteiro de lançamentos contábeis a ser 
utilizado pelo Estado do Paraná; (2) a “minuta da Nota Técnica” em que ocorrerá a 
contextualização da operação de securitização para efeito de contabilização; e (3) a 

“minuta do Anexo I – Nota Técnica” - o roteiro de lançamentos contábeis 
propriamente dito. 

 
  Consoante o que consta no preâmbulo da minuta da Nota Técnica, o 
roteiro será elaborado em vista da “necessidade de padronização dos registros 

contábeis referentes à cessão do fluxo financeiro relativo aos direitos creditórios, 
tributários ou não, de titularidade do Estado do Paraná a serem cedidos mediante 
operação de securitização”. 

 
  Conforme o texto da minuta (peça 58, fls. 3) anexada aos autos, a 

Divisão de Contabilidade Geral – DICON – firmará entendimento de que o modelo de 
registro contábil constante do Anexo I da Nota Técnica é o adequado para a 
efetivação dos lançamentos contábeis.  

 
  Nos termos da minuta do Anexo I constante à peça 59, o roteiro da 

operação de securitização “visa seguir o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, 
as Normas de Contabilidade Aplicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
demais normas e legislações pertinentes ao caso” (fl. 1). 

 
  Para tornar mais objetiva a análise técnico-contábil, há de se destacar 

que a Defesa fez uma construção argumentativa14 que permite adotar o 

                                                 
14

 Peça 23,  fls. 16. “A cessão do fluxo de direitos creditórios é operação assemelhada a uma 
alienação permanente (definitiva) de ativos, sem que haja a assunção de obrigações financeiras  

futuras por parte do Estado.” (...) fls. 17. “O Estado somente troca um ativo por outro. (...) O Estado 
somente realiza uma troca de direitos sem assumir obrigações financeiras futuras.” (...) fls. 18 “2) Em 
princ ípio, sob determinadas condições, a cessão do fluxo de receitas decorrente de direitos 

creditórios associados à dívida ativa corresponde a uma venda de ativos (...)” – trecho retirado 
do parecer nº. 463/16 do Senado Federal.(...) fls. 20. “Por se tratar de uma alienação de ativos, os 
recursos recebidos por meio da cessão serão considerados receita de capital”.(...) et cetera. Peça 59,  

fls. 2. “A operação será caracterizada como uma t roca de Ativos , o Estado em seus registros  
patrimoniais está trocando os valores que são direitos patrimoniais, por outro direito relacionado a 
cessão de créditos.” (sem sublinhados no original)  
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entendimento de que a cessão do fluxo de direitos creditórios se trata de uma venda 
de ativos (stricto sensu). 

 
  Neste contexto, é importante fazer um paralelo da situação jurídica 

desenhada na defesa com a constante do modelo de roteiro contábil que será 

adotado pela DICON/SEFA do Estado do Paraná com o intuito de verificar se há 
paridade entre a forma jurídica e a contábil. 

 
  De acordo com o modelo de roteiro contábil (anexado à peça 59), pela 

cessão dos direitos creditórios à PRSEC, no Estado, será efetuado registro contábil 

em conta redutora do Ativo Não Circulante. 
 

  O lançamento será efetuado da seguinte forma: 
 
Débito (D): Debêntures subordinadas – Títulos e Valores Mobiliários  

          (Ativo Não Circulante) 
Débito (D): Créditos a receber PRSEC      

           (Ativo Não Circulante) 
Crédito (C): (-) ICMS a receber15   

                     (Redutora de Créditos Tributários Parcelados) 

 
  Pela simples observação é possível asseverar que este lançamento 

contábil não representa uma “venda de ativos”, pois não há a baixa do bem ou 
direito alienado (com Variação Patrimonial Diminutiva – VPD16) e tampouco o 
registro da receita sob o enfoque patrimonial decorrente da venda (Variação 

Patrimonial Aumentativa – VPA). 
 

  O lançamento supratranscrito (com adaptações, conforme nota de 
rodapé nº. 15) trata-se de um registro que visa evidenciar a composição patrimonial 
do ente público. Portanto, um aspecto patrimonial da Contabilidade Aplicada ao 

Setor Público - CASP17. 
 

                                                 
15

 No roteiro estabelecido pelo Estado de SP, a nomenclatura da conta utilizada para demonstrar a 
redução do Ativo foi “Crédito do PPI Cedido”.  

Para tornar mais evidente o que se propõe mostrar por meio do lançamento contábil que será 
realizado pela DICON/SEFA, caso seja dada continuidade no processo de securitização nesse 
modelo, sugere-se, única e exclusivamente, para fins de leitura e para melhor entendimento do 

lançamento destacado neste parecer, que a conta referendada seja substituída por: 
“(-) Crédito do Programa Paraná Competitivo Cedido”  

  (conta redutora do parcelamento – Programa Paraná Competitivo) 

Utilizou-se nomenclatura similar à utilizada no modelo do Estado de SP (peça 25), a fim de 
demonstrar de modo singular qual direito será afetado pela cessão.  
No modelo a ser proposto pela SEFA, constou, originalmente, a seguinte descrição da conta:  

“(-) Redutora de Créditos tributários parcelados/ICMS a receber”.  
 
16

 Despesa sob o enfoque patrimonial.  
 
17

 Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público; 7ª Edição; Exercício de 2017; fl. 23; Link: 

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+
Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6 
 

https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
https://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/563508/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Republica%C3%A7%C3%A3o+2017+06+02.pdf/3f79f96f-113e-40cf-bbf3-541b033b92f6
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  Assim sendo, o lançamento citado pode ser equiparado a um exemplo 
retirado do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, por mera 

semelhança, veja (apenas aspectos patrimoniais): 
 

Lançamento Exemplificativo: venda de bens18 à vista. 
(Reconhecimento da VPA). 

Natureza da informação: patrimonial. 
D 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa ou Equivalente de Caixa  
C 4.3.1.1.1.xx.xx Venda Bruta 

 

  Complementarmente ao registro da VPA supra destacado, o ativo 
objeto da venda deveria ser baixado em contrapartida de uma Variação Patrimonial 

Diminutiva – VPD, conforme exemplo criado pelos signatários da presente:  
 
Lançamento Exemplificativo: Baixa dos Direitos Creditórios e 

reconhecimento da VPD. 
Natureza da informação: patrimonial. 
D 3.x.x.x.x.xx.xx – Custo dos recebíveis cedidos/vendidos - VPD 
C 1.1.x.x.x.xx.xx – Direitos Creditórios 

 

  Nessa toada, para uma melhor compreensão dos impactos 
patrimoniais no “vendedor” do fluxo, pode-se utilizar da inteligência da Contabilidade 

Societária (“Contabilidade aplicável ao Setor Privado”) como suporte para entender 
da prática de contabilização de securitização de recebíveis. 

 

  No livro “Manual de Contabilidade Societária – Aplicável a todas as 
sociedades de acordo com as Normas Internacionais e do CPC19”, há um exemplo 

de contabilização de securitização de recebíveis via Sociedade de Propósito 
Específico - SPE. 

 

  Tendo em vista o principal objetivo deste parecer, qual seja: verificar se 
a operação de securitização com lastro no fluxo de caixa de direitos creditórios 

oriundos de “parcelamentos” de tributos do Estado do Paraná configura operação de 
crédito, ater-se-á à forma de contabilização na empresa Originadora (Estado do PR).  

 

  Nos termos do Manual elaborado pela FIPECAFI e outros (fls. 128), no 
contexto brasileiro, “securitizar” significa converter ativos em lastro para títulos ou 

                                                 
18

 MCASP; fl. 215. “A VPA decorrente da venda de bens deve ser reconhecida quando as seguintes 
condições tiverem sido satisfeitas:  
a. A entidade tiver transferido ao comprador todos os riscos e benefícios significativos inerentes à 

propriedade dos bens; 
b. A entidade não mantiver envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos, nem em grau 
normalmente associado a sua propriedade nem relacionado ao efetivo controle de tais bens; 

c. O valor da VPA puder ser mensurado confiavelmente;  
d. For provável que os benefícios econômicos ou potencial de serviços provenientes da transação 
fluirão para a entidade; e  

e. Os custos incorridos na transação e os custos para concluir a transação puderem ser mensurados 
confiavelmente”.  
 
19

 Manual de contabilidade societária/Sérgio de Iudícibus [et. al.] – 2. Ed. – São Paulo: Atlas, 2013.  
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valores mobiliários a serem emitidos. Em outras palavras, trata-se de uma operação 
financeira em que se promove a conversão de ativos a receber em títulos 

negociáveis (securities). 
 
  Ainda conforme o trabalho dos laboriosos professores da Universidade 

de São Paulo – USP (fls. 128), a securitização de recebíveis pode ser feita via 
Sociedade de Propósito Específico (SPE), via Companhia Securitizadora ou por 

meio de um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)20. 
 
  É sabido que, para o fim de administrar os recebíveis que serão 

cedidos pelo Estado do Paraná (Originador), foi criada a Companhia Paranaense de 
Securitização (PRSEC). 

 
  Pela leitura da peça 23, percebe-se que se pretende captar recursos 

financeiros (supostamente “mais baratos do que os empréstimos”) por meio da 

transformação de créditos tributários a receber no futuro (oriundos do Programa 
Paraná Competitivo – moratória parcelada) em títulos negociáveis que serão 

colocados no mercado no presente pela securitização dos recebíveis.  
 
  Vale recapitular que o que se deseja é ceder o fluxo de direitos 

creditórios originários de créditos tributários cujos fatos geradores já tenham ocorrido 
e de créditos não tributários vencidos com o objetivo de antecipar recebíveis 

performados. 
 
  Pois bem, o Estado transfere o(s) crédito(s), produto de programas de 

parcelamentos (parcelamento e/ou moratória parcelada) para a PRSEC, para que 
esta converta os recebíveis em lastro para emissão de debêntures – títulos de 

dívidas padronizadas. 
 
  A companhia securitizadora, operacionalmente, oferece as debêntures 

no mercado de capitais a fim de captar recursos junto a investidores 21. 
 

  Os recursos captados serão repassados para o Estado do Paraná 
como parte do pagamento do fluxo adquirido. 

 

  O restante do pagamento será efetuado por meio de debêntures 
subordinadas. 

 
  No tocante a esta transação, a defesa assim se manifestou (fl. 7 da 

peça 23): 

 
“(...) o Estado do Paraná cede o fluxo de direitos creditórios à PRSEC, a qual paga 
por esses direitos em moeda corrente nacional e em debêntures subordinadas,  

trocando um ativo (no caso, o fluxo de direitos creditórios decorrentes de programas 

                                                 
20 É importante destacar que “a operação de securitização realizada via FIDC tem características 

semelhantes à securitização via SPE, inclusive nos aspectos contábeis” (Ob. cit., fl. 131).  
 
21 Via de regra, quando um investidor adquire o título, os recursos são repassados para a empresa 

originadora, liquidando a operação de cessão de direitos.  
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de parcelamento) por outros, quais sejam: dinheiro e debêntures subordinadas. As 
debêntures subordinadas, por sua vez, seriam pagas ao Estado pela PRSEC na 
medida em que os contribuintes realizarem os pagamentos e após o pagamento das 

debêntures seniores.” 

 

  Em tese, após a cessão dos créditos, a PRSEC passaria a ser a 
“credora” dos devedores (contribuintes). 

 

  À medida que os contribuintes efetuam o pagamento dos tributos (e 
dos créditos não tributários) que serviram de garantia para a emissão de debêntures, 

o Estado transfere o produto da arrecadação à Companhia securitizadora para que 
ela realize o pagamento das debêntures seniores, e depois, o pagamento dos custos 
operacionais e das debêntures subordinadas (fl. 7 da peça 23). 

 
  Retomando à forma de contabilização, passa-se, agora, a uti lizar o 

exemplo desenhado pelos autores do Manual de Contabilidade Societária. 
 
  No caso sugerido como exemplo, a operação de securitização foi 

construída de maneira que não exista direito de regresso para os adquirentes dos 
recebíveis. 

 
  Não se atém, neste opinativo, aos valores apresentados na 

exemplificação e à situação de deságio na transferência dos direitos creditórios, pois 

o que interessa é verificar a forma de contabilização da operação. 
 
  Com apoio na doutrina utilizada (fl. 129), verifica-se que na empresa 

Originadora (leia-se Estado do Paraná), existem duas maneiras para se registrar os 
fatos contábeis relativos à cessão dos recebíveis. 

 
  A forma mais utilizada, apresenta a cessão como venda de um ativo.  
 

  Tal demonstração se dá desde que não haja compromisso de 
recompra dos recebíveis ou coobrigação22 por parte da empresa cedente. 

 
  Pelo exposto, o lançamento contábil pela “venda” acontece do seguinte 

modo: 

 
1. Na cessão do direito creditório: 

 
D – Direitos Creditórios Cedidos              
C – Venda de Recebíveis (conta de resultado)            

 
D – Custo dos recebíveis cedidos/vendidos (conta de resultado)  

C – Contas a receber             

 
2. No recebimento dos recursos da SPE: 

 

                                                 
22

 Ob. cit., fl. 124, definição constante no exemplo 2. “Se algum recebível deixar de ser pago, a 
entidade vendedora se compromete a realizar o pagamento para a compradora dos recebíveis”.   
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D – Disponibilidades               
C – Direitos Creditórios Cedidos              

 
  A segunda hipótese trazida no Manual é a de que a transferência do 

ativo financeiro deve ser representada como se a empresa Originadora (“ABC” no 

exemplo do livro) dos recebíveis tivesse contraído um empréstimo, veja:  
 

“Importante salientar que caso a SPE  criada no exemplo anterior fosse 
economicamente controlada pela empresa ABC, independentemente de sua 
forma legal, ou a empresa ABC tivesse alguma responsabilidade sobre o 

pagamento dos créditos cedidos, as demonstrações contábeis da empresa ABC 
deveriam ser apresentadas como se a cessão fosse uma operação de 
empréstimo tomado, com a carteira funcionando como garantia, e a SPE 

também deveria contabilizar o total da carteira como um recebível contra a 
originadora. E as demonstrações consolidadas seriam as mesmas como se a 
originadora contabilizasse como acima, mas fosse consolidada também a SPE (o 

recebível na SPE seria eliminado contra o passivo na empresa ABC, permanecendo a 
carteira de crédito e as debêntures na ABC).” (sem grifos no original)

23
 

 

  Quanto a este tratamento nas demonstrações, tome como exemplo o 
lançamento contábil anotado nas fl. 126 do livro em que se simula uma transferência 
de recebíveis com manutenção de controle do ativo transferido – exemplo de caso 

em que não há retenção nem transferência substancial dos riscos e benefícios da 
propriedade do ativo. 

 
  Nas ocasiões em que não se retém e nem se transfere os riscos e 

benefícios do ativo, mas retém o controle do “direito a receber”, “a entidade deve 

continuar reconhecendo o ativo financeiro24 pelo menor do (1) valor do ativo e (2) 
o máximo valor que a entidade poderá ser requerida a pagar considerando os 

impactos da manutenção do controle ”25. 

                                                 
23

 Ob. Cit., fl. 130.  
 
24

 Pronunciamento Técnico CPC 39. Item 11 – Definições:  
Ativo financeiro é  qualquer ativo que seja:  

(a) caixa;  
(b) instrumento patrimonial de outra entidade;  
(c) direito contratual:  

(i) de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade; ou  
(ii) de troca de ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade sob condições 
potencialmente favoráveis para a entidade;  

(d) um contrato que seja ou possa vir a ser liquidado por instrumentos patrimoniais da própria 
entidade, e que:  

(i) não é um derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a receber um número 

variável de instrumentos patrimoniais da própria entidade; ou  
(ii) um derivativo que será ou poderá ser liquidado de outra forma que não pela troca de um 
montante fixo de caixa ou outro ativo financeiro, por número fixo de instrumentos patrimoniais  

da própria entidade. Para esse propósito, os instrumentos patrimoniais da própria entidade 
não incluem os instrumentos financeiros com opção de venda classificados como 
instrumentos patrimoniais de acordo com os itens 16A e 16B, os instrumentos que imponham 

a obrigação a uma entidade de entregar à outra parte um pro rata como parte dos ativos 
líquidos da entidade apenas na liquidação e são classificados como instrumentos patrimoniais  
de acordo com os itens 16C e 16D, ou os instrumentos que são contratos para futuro 

recebimento ou entrega de instrumentos patrimoniais da entidade.  
 
25

 Manual de Contabilidade Societária. fl. 125. (grifos no original, sem sublinhados no original).  
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  Como a cessão será realizada pelo valor de face do fluxo de direitos 

creditórios, conforme interpretação da Defesa quanto ao conteúdo do artigo 28 26 da 
Lei 18.468/2015 (ver fl. 14 da peça 23), adaptou-se o exemplo27. 

 

  Na transferência dos ativos deve-se contabilizar: 
 

D – Caixa 
C – Operações de Crédito 
C – Coobrigação s/ ativo vendido (garantia) 

 
  Ainda, por ser pertinente ao tema, traz-se outro exemplo de 

lançamento contábil anotado nas fls. 124 do livro e que simula uma venda de 
recebíveis com coobrigação28 (e por isso com retenção substancial dos riscos e 
benefícios associados ao ativo financeiro transferido), caso normal, no Brasil, do 

desconto de duplicatas. 
 

  Na data da venda: 
 

D – Caixa 

C – Financiamentos 
 

Reconhecimento de juros mensalmente: 
 
D – Despesas de juros 

C – Financiamentos 
 

Na liquidação dos títulos: 
 
D – Financiamentos 

C – Recebíveis 
  

  Este último modelo foi trazido para reforçar a ideia de que quando há a 
retenção substancial de riscos e benefícios registra-se uma obrigação (passivo).  
 

  Por ser de extrema relevância, e para evitar uma lacuna teórica, não é 
demais transcrever mais um trecho do Manual de Contabilidade Societária (fl. 131):  

                                                 
 
26

 “Para os fins do disposto nesta Lei, o valor mínimo da cessão não poderá ser inferior ao do saldo 
atualizado do parcelamento, excluídos juros e demais acréscimos financeiros incidentes sobre as 

parcelas vincendas.” 
 
27

 No exemplo apresentado, na venda da carteira de crédito foi considerada uma perda, veja como 
ficaria o lançamento:  
 D – caixa 

 D – Perda na venda 
 C – Operação de Crédito 
 C – Coobrigação s/ ativo vendido 
 
28

 No exemplo, se algum recebível deixar de ser pago, a entidade vendedora se compromete a 

realizar o pagamento para a compradora dos recebíveis.  
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  “8.3.1.3 Reconhecimento de direitos creditórios 
 

Uma particularidade: a partir da vigência dos Pronunciamentos Técnicos do 
CPC sobre instrumentos financeiros (desde o CPC 14, portanto), quando uma 
originadora cria o instrumento financeiro

29
 Direito Creditório e o coloca à negociação,  

está criando um instrumento financeiro que passa a ser reconhecido como ativo,  
independentemente da carteira que o origina. Aliás, essa carteira pode até não estar 
contabilizada, em função da sua natureza, como é o caso de direitos de aluguel que 

são securitizados.  
O importante é analisar qual a contrapartida da criação desses ativos 

representados pelos direitos creditórios criados como instrumento financeiro. Se se 

referem a recebíveis já contabilizados, a contrapartida, antes de sua venda, é 
contra a própria carteira de recebíveis, pois está havendo a renúncia à carteira,  
cujos direitos passam a estar incorporados ao instrumento financeiro recém -

criado. Se se referem a aluguéis, a contrapartida não é nenhuma carteira porque, na 
contratação de aluguéis não se contabiliza qualquer carteira de recebíveis; assim, a 
contrapartida é contra o ativo (imobilizado ou propriedade para investimento,  

conforme o caso), porque está-se, com a criação do instrumento financeiro,  
vendendo, na essência, a “alma” ou, pelo menos, uma parte desse ativo.  

Não se deve é reconhecer esses direitos tendo como contrapartida qualquer 

receita antecipada, pois se teria uma duplicação do ativo. Basta notar que, se forem 
vendidos para terceiros os direitos de receber aluguel durante os próximos 15 anos 
de um imóvel, o valor desse imóvel cairá, no mercado, drasticamente; afinal, quanto 

passa a valer esse imóvel se os direitos ao aluguel foram vendidos a terceiros? Assim 
a criação do direito creditório se dá contra uma conta credora retificadora do imóvel .  
Com o tempo essa conta credora irá sendo baixada contra o resultado, pelo prazo da 
cessão, em substituição à receita de aluguel.”  

 

  Trouxe-se este trecho do livro à baila para elucidar que apesar de 

haver uma hipótese em que se utiliza uma conta retificadora do ativo, não parece 
ser, esta, a técnica adequada para registrar a operação de securitização de fluxo de 
caixa oriundo de “parcelamentos” do produto de créditos tributários e/ou de créditos 

não tributários vencidos.  
 

  Consoante a doutrina que serviu de base para este parecer, quando 
existe recebíveis já contabilizados, a contrapartida da conta que representará o ativo 
financeiro (instrumento financeiro Direito Creditório) será a própria carteira de 

recebíveis. 
 

  Nesses termos, pode se afirmar que a contrapartida de criação do 
instrumento financeiro que será negociado com a PRSEC será a conta em que se 
registra os recebíveis30 reconhecidos no Balanço Patrimonial do Estado do Paraná.  

                                                 
29

 Pronunciamento Técnico CPC 39. Item 11 – Definições: Instrumento financeiro é qualquer 
contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo financeiro ou 
instrumento patrimonial para outra entidade.  
 
30

 O lançamento de criação do instrumento financeiro poderia ser assim representado:  
 

 D – Direito Creditório – Programa Paraná Competitivo 

 C – Programa Paraná Competitivo 
 

Em que “Programa Paraná Competitivo” trata-se de um direito a receber originário de créditos  
tributários provenientes de moratória parcelada do ICMS. (Nota: a Nomenclatura utilizada neste 
parecer tem apenas caráter de transmitir a informação de forma objetiva e inteligível. Para tanto,  

procura-se apresentar o conteúdo com clareza e concisão para torná-lo compreensível. A 
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   No modelo de roteiro contábil anexado ao processo, não há 

lançamento demonstrando a criação/transformação do “direito a receber” em 
instrumento financeiro.31

. 

 

  Não se vislumbra, a princípio, hipótese em que os créditos tributários 
do Estado do Paraná não estejam devidamente reconhecidos nos livros contábeis. 

 
  Se ocorre a falta de registro (omissão dos ativos), pode se arguir que 

as Demonstrações Contábeis/Financeiras do Ente não representam fidedignamente 

a situação econômica do organismo Estatal. 
 

  Em outras palavras, significaria que as características qualitativas da 
informação contábil não estão sendo observadas. 

 

  Dentre as possíveis características desprezadas por eventual omissão 
no registro de “ICMS a receber” (principalmente aqueles objetos de parcelamento 

e/ou moratória parcelada) pode-se elencar a relevância, a representação fidedigna, 
e a tempestividade. 

 

  De acordo com o MCASP (fls. 204), “A entidade deve reconhecer um 
ativo em relação a tributos quando seu respectivo fato gerador ocorrer e os critérios 

de reconhecimento forem satisfeitos”. 
 
  A despeito da presunção de que não haveria a possibilidade de 

omissão no Patrimônio do Estado da evidenciação de direitos creditórios originários 
de créditos tributários, pesquisou-se por meio das “Notas Explicativas às DCASP32”, 

peça 12 do processo 208386/17 – Prestação de Contas do Governador do Estado33–
, em trâmite neste Egrégio Tribunal, se haveria menção ao saldo contábil, em 

                                                                                                                                                         
compreensibilidade é uma das características qualitativas de melhoria da informação contábil -
financeira útil.) 
 
31

 Apesar de haver menção no item 2 da minuta do Anexo I (da peça 59) de que no momento da 

cessão dos créditos será efetuado registro contábil em contas do Ativo - criadas para o controle dos 
valores cedidos – separadas em: (I) Créditos Cedidos – Debêntures Subordinadas; e (II) Créditos  
Cedidos – PRSEC Debêntures Preferenciais, não constou no documento como se daria o 

lançamento. Tampouco, referidas contas foram apresentadas nos demais lançamentos constantes do 
roteiro.  
Outro aspecto relevante a se destacar é o de que a “venda do fluxo de direitos creditórios” ocorre sem 

que tenha sido transformado o recebível (“parcelamento de ICMS a receber”) em um instrumento 
financeiro para negociação. Teoricamente, tal prática é inapropriada. Pelo conteúdo já exposto neste 
opinativo, o lançamento a crédito em conta retificadora do ativo, quando possível, a exemplo do caso 

da securitização de aluguéis de imóvel, acontece no momento de criação do ativo financeiro, e não 
no da venda deste. Ademais, se não houve a transformação do recebível em ativo financeiro, o que 
está sendo transacionado/vendido? Posto de outra maneira, o que configurará um direito a receber 

no Patrimônio da PRSEC? 
 

32
 DCASP – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.  

 
33

 Prestação de Contas Anual – PCA – relativa ao exercício de 2016, cujo relator é o Excelentíssimo 
Conselheiro Fábio de Souza Camargo.  
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31/12/2016, do Programa Paraná Competitivo (direitos a receber que se pretendem 
ceder). 

 
  Pela análise do Balanço Patrimonial (peça 9 do processo 

supramencionado) combinado com as Notas Explicativas, restam dúvidas sobre a 

divulgação da correta situação patrimonial do ente. 
 

  Se a suposição34 de que ocorre uma omissão for procedente, chama-
se a atenção para o quesito: qual ativo será baixado (objeto de decréscimo) em 
virtude de venda do ativo financeiro – direitos creditórios? 

 
  É consectário lógico de uma operação de venda, stricto sensu, que o 

bem ou direito vendido será baixado pelo seu “custo” (custo dos recebíveis 
cedidos/vendidos). 

 

   Por isso, depreende-se que para efetuar a “venda de ativos” tal qual 
defendida pela Defesa, o registro35 do direito a receber no Patrimônio do Estado é 

detalhe imprescindível. 

                                                 
34

 A suposição decorre do fato de não constar, nos detalhamentos efetuados por meio das Notas 

Explicativas, direitos que traduzam o reconhecimento no Ativo do Estado de créditos tributários não 
inscritos na Dívida Ativa (a exemplo do Programa Paraná Competitivo, por se tratar de moratória 
parcelada).  

Pela observação do Balanço Patrimonial do Poder Executivo („Administração‟ Direta), fl. 3 da peça 9 
do processo de Prestação de Contas do Governador do Estado (ano: 2016), é possível  notar que os 
componentes do Ativo em que poderiam estar registrados os créditos tributários não inscritos em 

Dívida Ativa seriam: “Créditos a Curto Prazo” – Ativo Circulante; e “Demais Créditos e Valores a 
Longo Prazo” subgrupo de “Créditos a Longo Prazo” – Ativo Realizável a Longo Prazo.  
Todavia, quando se depara com as discriminações realizadas nas Notas Explicativas, em especial as  

constantes das fls. 13/16 da peça 12 do processo retro referido, verifica -se que não há indicação de 
alguma conta contábil que exprima, de forma irrefutável, a noção de que existem direitos a receber 
proveniente de tributos não vencidos, e por isso, não inscritos em Dívida Ativa.  

Veja a constituição das contas: 

 Créditos a Curto Prazo: 
o Créditos não tributários;  

o Clientes; 
o Transferências concedidas; 
o Empréstimos e financiamentos concedidos; 

o Adiantamentos e valores a compensar; 
o Outros créditos a receber a curto prazo.  

 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo:  
o No tópico que trata das contas pertencentes ao Ativo Realizável a Longo 

Prazo, não constam informações a respeito desta conta (pelo menos, não 
como discriminada acima). Existe informações no tocante à conta “Outros 
Créditos a Receber a Longo Prazo”. Contudo, pela ausência de dados, e 

pelo motivo do saldo da conta citada nas Notas não corresponder ao mesmo 
montante apresentado no Balanço Patrimonial, não é possível asseverar se 
se tratam do mesmo direito a receber. 

 
35

 No item 1 do roteiro contábil juntado à peça 59 há um lançamento intitulado de “Reconhecimento 

dos Ativos: Registro dos Créditos Tributários Parcelados a Receber”.  
Como visto anteriormente, o reconhecimento de um direito a receber relativo a tributos deve 
acontecer quando o fato gerador do crédito tributário ocorrer. Assim, via de regra,  para que haja o 

registro de “parcelamento a receber” deve ter havido o registro do direito de recebimento do tributo .  
O lançamento proposto no modelo apensado ao processo está representado da seguinte forma:  
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  Aproveita-se o ensejo quanto ao raciocínio exposto anteriormente para 

afastar a alegação de que não existirá custo para o Estado do ponto de vista 
contábil.  

 

  Esclarece-se que, em virtude de rigor técnico,36 a ideia de que não 
haverá custo (custo zero) não deve prosperar. 

 
  Por definição, “custo”, para a ciência contábil, significa “gasto37 relativo 

a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços”38. 

                                                                                                                                                         
D – ICMS (Ativo Circulante – CP) 
D – ICMS a receber (Ativo Não Circulante – LP) 

C – Parcelamento de ICMS a Receber (Variação Patrimonial Aumentativa - VPA)  

O lançamento transmite ideia de que o “ICMS a receber” será registrado apenas no momento do 
parcelamento do imposto, isto é, após a ocorrência do fato gerador do tributo.  

Teoricamente, o lançamento citado apresenta impropriedade temporal e também qualitativa da 
informação no que se refere à compreensibilidade, visto que não é possível, pela leitura do nome 
da(s) conta(s), identificar se o imposto está „parcelado‟ (ou de qua l programa ele faz parte).  

Se a suposição explanada na nota de rodapé nº. 34 mostrar-se verdadeira, seria constatado que as 
características qualitativas da informação contábil – já comentadas – não teriam sido observadas.  
Sem a evidenciação do direito a receber proveniente da carteira do Programa Paraná Competitivo 

(ICMS declarado e vincendo) que se propõe securitizar, perceber-se-ia que as Demonstrações 
Contábeis/Financeira não estariam representando fidedignamente a situação econômica do Ente.  
Portanto, o lançamento proposto no Anexo I da Nota Técnica que será emitida pela DICON/SEFA 

parece estar inadequado, pelo menos quanto a temporalidade e quanto à compreensibilidade se ele 
for aplicável a parcelamento de tributos (créditos vencidos).  
Se o lançamento for esboço de registro contábil que se pretende fazer quanto ao imposto objeto de 

moratória parcelada – Programa Paraná Competitivo – ele não está de todo inapropriado, caso seja 
efetuado no momento do nascimento da obrigação tributária para o contribuinte.   
Restaria impropriedade apenas quanto à compreensibilidade das contas.  

Pela leitura que se faz, seria importante demonstrar que o “ICMS a receber” (a longo prazo) 
corresponde ao produto do benefício fiscal – Programa Paraná Competitivo.  
Ademais, a conta registrada a crédito, por ser uma Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) não 

poderia ter a expressão “a receber”. Quiçá, não poderia ter a palavra “parcelamento”.  
De acordo com o MCASP (fls. 205) o lançamento contábil indicado para a contabilização de um 
tributo, quando seu fato gerador ocorrer, é: 
 

D – Créditos Tributários a Receber 

C – Tributos (VPA) 
 

Por ser essencial a existência de um ativo financeiro para a securitização de recebíveis, e se for 
aceita a tese de que é possível a venda do fluxo de direitos creditórios decorrentes de tributos, a 
ordem cronológica dos fatos a serem registrados pelo Divisão de Contabilidade para efeito de “venda 

dos ativos” é: (1) reconhecimento dos tributos quando do fato gerador do crédito tributário – fato 
contábil modificativo; (2) registro do parcelamento dos tributos quando da efetivação do 
“parcelamento” junto à Coordenação da Receita do Estado - CRE – fato contábil permutativo; (3) 

transformação dos tributos parcelados em ativo financeiro denominado Direitos Creditórios quando da 
criação do instrumento financeiro – fato contábil permutativo; e (4) reconhecimento da “venda” dos 
direitos creditórios (a contabilização dependerá da essência da transação podendo ser como “venda 

do ativo”, stricto sensu, ou como uma “operação de empréstimo”) – fato contábil permutativo 
(considerando a hipótese de “venda” pelo valor de face – sem ganho ou perda de capital). 
 
36

 “Desde que duas pessoas resolvam comunicar-se, é absolutamente necessário que passem a dar 
aos objetos, conceitos e ideias o mesmo nome, sob pena de, no mínimo, reduzir-se o nível de 
entendimento. O que comumente se denomina de „mero problema de terminologia‟ talvez fosse mais  

bem tratado como „magno problema de terminologia‟”. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 24.  
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  O que comumente chama-se de “custo do produto vendido” ou “custo 

das mercadorias vendidas”, e no caso em análise nomeou-se de “custo dos 
recebíveis cedidos/vendidos” trata-se de uma despesa39(na Administração Pública, 
uma VPD). 

 
  E nesse sentido, observa-se que o custo da venda do fluxo de caixa é 

o valor contábil do ativo financeiro negociado. Em outras palavras, verifica-se que o 
“custo” para o Ente seria exatamente o valor da carteira, conforme demonstrado nos 
lançamentos contábeis que tratam de venda de um ativo. 

 
  Talvez a defesa quisesse informar que na suposta “operação de venda” 

não haveria ganho ou perda de capital, porquanto o valor de venda e o valor do 
custo do ativo financeiro negociado – carteira de devedores do Programa Paraná 
Competitivo, por exemplo – seriam equivalentes e, por isso, quando reconhecidos no 

resultado do exercício (receita x despesa) não sobraria lucro ou prejuízo, visto que a 
“venda” se daria pelo “valor de face” dos direitos creditórios.  

 
  Superada a tese de que não haverá custo para o Estado, retoma-se à 

avaliação de semelhança entre a fundamentação jurídica e a informação contábil-

financeira. 
 

  Não obstante a tese jurídica defendida seja de que a operação de 
securitização seja uma venda de ativos, a forma de contabilização a ser utilizada 
pelo Estado do Paraná remete à ideia de que a “alma” foi vendida, mas o corpo 

continua a ser administrado pelo Estado, tal qual o exemplo dos aluguéis registrado 
no Manual de Contabilidade Societária – transcrito anteriormente neste parecer. 

 
  Por este motivo, alinha-se ao posicionamento40 do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas da União – MPjTCU – de que o tratamento jurídico que 

se pretendeu criar quanto à cessão do fluxo de direitos creditórios oriundo de 
créditos tributários baseou-se na venda da essência (“alma”) de um ativo com a 

permanência da titularidade sobre o “corpo”. 
 
  Como acertadamente pontuado pelo MPjTCU, em vista de exemplo 

anotado no parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN – sobre 
imóveis, a securitização de direito de aluguéis (não performados) faz sentido lógico, 

                                                                                                                                                         
37

 Cf. Martins. Ob. cit., p. 24. “Gasto – Compra de um produto ou serviço qualquer, que gera sacrifício 

financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício esse representado por entrega ou promessa de 
entrega de ativos (normalmente dinheiro).”  
 
38

 Cf. Martins. Ob. cit., p. 25. 
 
39

 Cf. Martins. Ob. cit., p. 25. Despesa – “Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a 
obtenção de receitas”.  
 
40

 Acórdão nº. 772/2016 – Plenário do Tribunal de Contas da União. O trecho referendado por meio 

desta nota de rodapé também foi anotado na peça exordial deste processo (fls. 85), Acórdão de 
Parecer Prévio nº. 223/2016 do Tribunal Pleno desta Corte de Contas do Estado do Paraná, por meio 
do artifício de transcrição do Parec er do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União que 

fora adotado como Relatório pelo Relator do Processo 16.585/2009-0. 
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econômico e jurídico porque a cisão (separação dos aluguéis a receber do valor do 
imóvel) não esvazia o conteúdo do direito de propriedade remanescente do bem. 

 
  Diferentemente da situação dos imóveis, nota-se que a cessão de 

Direitos Creditórios oriundos de recebíveis (créditos performados), deveria esvaziar 

o conteúdo do direito a receber (no caso do Estado do Paraná, créditos tributários 
oriundos do Programa Paraná Competitivo). 

 
  Isto resta claro, pela leitura do Manual de Contabilidade Societária, 

especificamente do item “Reconhecimento de direitos creditórios”, já anotado nesta 

instrução técnica. 
 

  Conforme visto, quando um direito creditório é criado com base em 
recebíveis já contabilizados, há a renúncia à carteira de recebíveis, e por isso, a 
contrapartida do instrumento financeiro é a própria carteira. Em outras palavras, os 

direitos da carteira passam a estar incorporados ao instrumento financeiro recém-
criado.  

   
  Daí, deduz-se que não é possível separar o direito ao recebimento do 

tributo (Programa Paraná Competitivo) do fluxo de caixa decorrente do recebimento 

dele, ou seja, não é possível alienar o fluxo de caixa, sem se alienar a titularidade do 
tributo. 

 
  Para reforçar o raciocínio defendido aqui, copia-se conteúdo do parecer 

do MPjTCU, que foi negritado e sublinhado no Acórdão em que foi determinado a 

abertura do procedimento de monitoramento: 
 
“Isso não ocorre com o direito ao crédito e o direito ao fluxo de caixa decorrente do 

crédito. A se admitir que possa existir o segundo, o primeiro resta esvaziado,  
exatamente porque se trata ontologicamente não de duas coisas, mas da única e 
mesma coisa.” 

  
  Retornando à pergunta central deste estudo, qual seja: a securitização 

de direitos creditórios oriundos de tributos caracteriza operação de crédito?; passa-
se a demonstrar as inconsistências entre a situação jurídica (“forma”) apresentada 
pelos defendentes no processo de monitoramento, os procedimentos operacionais 

(“essência”) e os procedimentos contábeis. 
 

  Baseado na construção argumentativa elaborada pela Defesa, a 
cessão não poderia ser considerada uma operação de crédito, inclusive porque há 
previsão legal (art. 30 da Lei 18.468/15).  

 
  Contudo, a “forma” jurídica é diretamente oposta ao posicionamento 

refletido na operação e na forma de contabilização proposta. 
 
  Embora alegado que a cessão se trata de “venda” (stricto sensu – troca 

de ativos), não foi o que restou comprovado no processo. 
 

  Compulsando os autos, vê-se inconsistência entre o raciocínio 
construído juridicamente e os registros contábeis que se propõem a fazer.  
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  A despeito da alegação de que não há qualquer obrigação financeira 

futura por parte do Estado (fl. 22 da peça 23) perante à PRSEC, verifica-se na figura 
constante a fl. 8 e nas explicações anotadas às fls. 7/10  daquela peça que após o 
pagamento por parte dos contribuintes na rede arrecadadora dos tributos estaduais, 

ocorre o repasse dos recursos para uma conta transitória, no Banco do Brasil, de 
propriedade do Estado, após, ato contínuo, ocorre o repasse de recursos financeiros 

para a Conta de Livre Movimentação do Estado do PR (25% do fluxo financeiro 
recebido) e para a Conta Centralizadora da PRSEC (75% do fluxo financeiro 
recebido). 

 
  Vê-se que a operação foi estruturada de forma concêntrica, ou seja, o 

nascimento da obrigação tributária ocorre em virtude da realização do fato gerador 
do tributo por causa da soberania estatal, e a arrecadação e recolhimento do crédito 
tributário – Receita Pública Derivada – se dá integralmente no Estado. Em outras 

palavras, o direito a receber nasceu do Poder de Tributar do Estado e o recebimento 
de todo o fluxo dos direitos creditórios entra nos cofres do Ente por meio da 

arrecadação para depois ser realizada a transferência dos recursos à PRSEC. 
 
  A antítese da forma supracitada ocorreria com o pagamento dos 

tributos, do fluxo cedido, diretamente à PRSEC. Esta forma excêntrica (o recebível 
não é “arrecadado”/recebido pelo originador) é a regra nos procedimentos de cessão 

de ativos financeiros. 
 
  Tal qual desenhado operacionalmente, deveria constar nos livros 

contábeis, o registro da entrada do recurso financeiro pela arrecadação do tributo 
em conta de banco, ainda que seja esta, uma conta transitória. 

 
  Entretanto, vale chamar a atenção para a falta desse registro – o da 

entrada do numerário no patrimônio do Ente pelo modelo contábil apresentado pelo 

Estado do PR. 
 

  O lançamento contábil41, cuja natureza da informação é patrimonial, no 
que se refere à arrecadação dos tributos, foi assim apresentado (peça 59, fl.4):  

                                                 
41

 Este lançamento lembra a forma antiga utilizada para o registro do recebimento pelo banco da 
duplicata do cliente que fora descontada. Ressalta-se que quando a duplicata a receber está 

descontada junto ao banco, o cliente (devedor; sacado) devia efetuar o pagamento ao Banco e não 
mais ao Originador dos recebíveis. 
Antes da convergência para as Normas Internacionais de Conta bilidade (“Internacional Financial 

Reporting Standards – IFRS”; conhecido no Brasil como Padrões Internacionais de Relatórios  
Financeiros), utilizava-se, no Brasil, na operação de desconto bancário, a conta retificadora do ativo 
“Duplicatas Descontadas” porque se o t ítulo não fosse recebido do cliente, o banco poderia cobrar de 

quem havia efetuado o desconto. Por esse motivo, não se promovia a baixa do valor do t ítulo (direito 
a receber: cliente) no ato da operação de desconto.  
Anteriormente, quando o banco recebia do cliente o valor da duplicata, efetuava-se na empresa 

Originadora do recebível o seguinte lançamento:  
 

 D – Duplicatas Descontadas (conta retificadora/redutora do ativo)  
 C – Duplicatas a Receber 
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D – (-) ICMS a receber   

      (Redutora de Créditos Tributários Parcelados) 
C – ICMS a receber (Créditos Tributários Parcelados) 

 
  Contabilmente, a essência deve prevalecer sobre a forma (jurídica), e 

portanto, rechaça-se, de pronto, a utilização deste lançamento para demonstrar a 
arrecadação por parte do Estado, uma vez que ele não demonstra o posterior 

recolhimento do imposto aos cofres do Ente. 
 

                                                                                                                                                         
Quando ocorre a cessão de direitos creditórios, a situação não é diferente do modus operandi do 
desconto de duplicatas no que se refere ao pagamento, isto é, o devedor deve efetuar o pagamento 

ao comprador dos instrumentos financeiros e não mais ao cedente.  
Nota: não é desta forma que está estruturada a operação no Estado do PR. Pelo fluxograma juntado 
à peça 23, está demonstrado de modo cristalino que o dinheiro proveniente da arrecadação dos 

tributos transitará por conta bancária do Ente.  
Importante: o tratamento contábil para os registros de cessão de direitos creditórios e de descontos 
de duplicatas é similar. Em outras palavras, por serem instrumentos financeiros, o modo de 

contabilizar referidas operações dependerá, em um primeiro momento, da definição clara quanto à 
retenção ou à transferência dos riscos e benefícios associados ao ativo financeiro negociado; e em 
seguida da análise da manutenção ou não do controle do instrumento transferido.  

Atualmente, conforme exposto neste opinativo, os lançamentos contábeis referentes à transferência 
de ativos financeiros podem ser realizados de duas maneiras:  
 

(1) Como uma venda de um ativo; e  
(2) Como um empréstimo tomado.  

 

Em resumo, faz-se mister anotar que deve ser adotada a primeira forma de contabilização se, e 

somente se, o Cedente do fluxo de direitos creditórios não mantiver coobrigação (exemplificação:  
recompra; ou obrigação de pagar o título para a compradora do recebível no caso de inadimplência 
de contribuinte – responsabilidade pelo efetivo pagamento – ou em virtude de políticas fiscais de 

remissão, outras formas de compromisso financeiro e etc) e se não mantiver envolvimento continuado 
com o ativo financeiro transferido.  
Detalhe: deve-se considerar a análise do contrato firmado entre o Ente e a Securitizadora para 

verificar se referido instrumento não tem caráter exorbitante.  
Explica-se: tendo em vista o controle exercido pelo Estado perante à PRSEC pode -se vislumbrar uma 
hipótese em que o instrumento jurídico (contrato a termo) seja de certa feita “leonino”.  

Para exemplificar, tome-se o caso de possível ingerência do Estado sobre o fluxo de direitos  
creditórios a serem cedidos originário de créditos tributários.  
Como o crédito tributário mantém sua natureza e características, e em vista do princ ípio constitucional  

da isonomia, um benefício fiscal concedido poderia ter efeitos catastróficos (redução abrupta e 
vertiginosa) sobre o valor do fluxo cedido.  
E nesse sentido, parece forçoso concluir de maneira diversa à tese defendida pelos subscritores das 

peças 23 e 44.  
Como concluir que não há retenção de riscos associados ao ativo financeiro transferido ou que não 
há manutenção do controle do direito creditório a ser cedido quando políticas fiscais do governo 

impactam diretamente os recebíveis que servirão de lastro para a operação de securitização?  
Ademais, para reforçar este posicionamento e para melhor instrumentalizar o intérprete da operação 
de securitização pretendida, anota-se, novamente, que a concessão de incentivos fiscais é pratica 

corriqueira no Estado do Paraná (veja Decretos Estaduais nºs. 9.420 e 9.455 de 2013, 12.537 de 
2014 e 5.159 de 2016).  
Como ferramenta de retórica, menciona-se, mais uma vez, que além dessas possíveis influências no 

valor dos créditos cedidos que podem resultar em significativas reduções, o Estado deve efetuar os  
controles de arrecadação e a efetiva cobrança dos tributos, e os controles contábeis dos direitos a 
serem cedidos. 

Por fim, reitera-se que se exige para fins de contabilização a prevalência da essência econômica da 
operação sobre sua forma jurídica.  
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  Seguindo o lançamento exemplificativo constante no MCASP (fls. 56 e 
207) é possível notar que o dinheiro proveniente da arrecadação de um tributo deve 

ser registrado em conta de caixa ou equivalente de caixa, observe: 
 

D – Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 

C – Créditos Tributários a Receber. 

 

  Inclusive, conforme o item “3.2” do modelo anexado à peça 25 (roteiro 
contábil normatizado pelo Estado de SP), verifica-se que há o reconhecimento em 
“conta transitória” do Estado denominada “Agentes Arrecadadores”42 dos recursos 

oriundos da arrecadação dos tributos parcelados. 
 

  Além disso, observa-se também que há a baixa de Agentes 
Arrecadadores em virtude da amortização de debêntures subordinadas (item 4.1) e 
das transferências financeiras líquidas à “CPSEC” (item 5).  

 
  Se considerada possível a realização da operação nos moldes 

propostos pelos defendentes, pelo recebimento dos créditos parcelados, o imposto 
pago pelos contribuintes (e arrecadado pelo Estado) deveria ser registrado em conta 
transitória (bancária e contábil), conforme dados constantes no fluxograma citado 

diversas vezes neste parecer e disposto a fl. 8 da peça 23. 
 

  Contudo, em sentido diretamente opostos ao posicionamento refletido 
na Defesa, os dados evidenciam que o Estado deveria registrar, tecnicamente, o 
valor dos recursos captados junto ao mercado (investidores), por meio do processo 

de securitização de recebíveis, como uma operação de crédito (empréstimo). 
  

  Este entendimento encontra suporte em mais um trecho do Manual de 
Contabilidade Societária (fls. 123), veja: 

 

“No caso de uma cessão de receb íveis, por exemplo, a entidade somente poderá 
desreconhecer os recebíveis se não possuir coobrigação pelo seu adimplemento.  
Caso contrário, deverá manter os recebíveis em seu balanço patrimonial e 

contabilizar o ingresso de recursos oriundo da cessão como um empréstimo com 
garantia (os recebíveis). ”  

 

  Tendo em vista que o crédito tributário, deveras, se trata de um direito 
inalienável por parte do Estado, parece que a tese de “venda do fluxo de caixa” não 
pode prosperar, pois a ideia de venda é sinônimo de transformação do crédito 

tributário em ativo financeiro para negociação. 
 

  E nesse ponto é preciso trazer em voga a afirmação da Defesa de que 
“o Estado do Paraná não está alienando a titularidade do crédito; o que está sendo 
alienado é apenas o seu fluxo de pagamentos” (peça 23, fl. 23, grifos originais). 

 
  Esta confissão reforça a premissa que foi defendida pelo Tribunal 

Pleno desta Corte quando do julgamento da Prestação de Contas do Governador do 
Estado (exercício de 2015), e torna irrefreável a suspensão da operação.  

 

                                                 
42

 Intuitivamente, parece que a conta “Agentes Arrecadadores” equivale a conta “banco”.  
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  Conforme anotação feita anteriormente, o fluxo de recursos oriundos 
dos tributos é indissociável do crédito tributário (lato sensu). 

 
  Conclui-se, portanto, sob o prisma contábil, que a operação de 

securitização engendrada pelo Estado do Paraná caracteriza-se como uma 

operação de crédito. 
 

  Esta conclusão encontra guarida, principalmente, no fato de o fluxo de 
direitos creditórios originados de tributos serem inalienáveis, mas não somente neste 
argumento. Independentemente disso, se aceita a tese de que é possível efetuar a 

“venda” como proposto pelos defendentes, haveria pelo Estado a retenção 
substancial dos riscos e benefícios associados ao ativo financeiro transferido e/ou o 

controle dele. 
 
  Na contabilidade do Estado deve-se observar a expressão verdadeira 

do evento econômico, e não o padrão jurídico arquitetado para satisfazer o 
desiderato financeiro do Ente. 

 
  Noutro falar, as demonstrações financeiras devem representar a 

abstração da realidade (e ser como uma foto da situação patrimonial do Estado em 

dado momento). 
 

  Embora, semanticamente, em vista da legislação vigente, queira-se 
tratar a cessão de direitos creditórios como uma venda convencional, a Defesa 
sequer reproduziu este raciocínio por meio dos lançamentos constantes do roteiro 

contábil. 
 

  Pela aversão à ideia de que a cessão configura uma operação de 
crédito, foi apresentado um lançamento que não representa a captação de recursos 
junto a terceiros, e tampouco um lançamento que representa uma venda, stricto 

sensu. 
 

  O primeiro lançamento não foi por eles sugerido, por óbvio, uma vez 
que transgride a proposição de que a operação pretendida significa uma troca de 
ativos, e trata-se, na prática, de um empréstimo tomado (uma obrigação; passivo).  

 
  A outra hipótese, a de troca de ativos, não foi ilustrada como 

usualmente trabalhada pela ciência contábil, pois enfraqueceria a justificativa jurídica 
de que não se está a transferir a titularidade do crédito tributário.  

 

  Para se adequar à essa situação, e ainda assim, defender-se a utopia 
de que o que está a se ceder é o direito autônomo ao recebimento dos créditos (do 

fluxo) e não a titularidade do crédito tributário, utilizou-se do artifício da conta 
retificadora do direito (a receber). 

 

  A despeito de o Estado do Paraná aludir ao precedente modelo de 
roteiro contábil criado pelo Estado de São Paulo, em termos mais técnicos, nota-se 

que a prática a ser adotada pela DICON/SEFA extravasa as prováveis formas de 
contabilização da cessão dos recebíveis já contabilizados (créditos performados). 
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  Conforme anotado, basicamente, há duas maneiras de se efetuar a 

cessão dos recebíveis, uma como venda de um ativo e a outra como uma operação 
de empréstimo tomado. 

 

  Ademais, o uso de conta redutora do ativo para o reconhecimento de 
direitos creditórios é possível em casos em que a carteira de recebíveis não está 

contabilizada. Tome como exemplo a securitização de aluguéis de imóvel – direitos 
de crédito a performar.  

 

  Observe, a conta retificadora é utilizada no momento da criação do 
direito creditório e não na ocasião da cessão destes instrumentos financeiros.  

 
    Para colocar-se um ponto final neste assunto, verifica-se que o 
conteúdo da análise jurídica, no sentido de que a operação de securitização 

estruturada, metodicamente, com a cessão de direitos creditórios originados em 
tributos – objetos de moratória parcelada – equipara-se a uma transação de “venda 

convencional”, revela-se inócuo diante da ausência de fatos sólidos que sustentem 
esta tese, de modo que não se pode fugir à incontestável conclusão de que a 
operação se trata de uma operação de crédito. 

 
  Para resumir o processo de análise necessário para a definição de qual 

lançamento efetuar no processo de cessão de direitos creditórios, anota-se a seguir, 
e de forma sintética, as etapas do guia constante no Manual de Contabilidade 
Societária (fls. 126 e 127) para a avaliação de quando um ativo financeiro deve ou 

não ser desreconhecido: 
 

(Primeira Etapa) – Consolidação das Controladas 

A entidade deve consolidar todas as controladas, incluindo as 
sociedades de propósito específico e aplicar os princípios de 

desreconhecimento para a entidade consolidada. A norma faz com que 
a maioria das operações de securitização, provavelmente, não atenda 

aos critérios de desreconhecimento. 
 
(Segunda Etapa) – Determinar a abrangência do 

desreconhecimento do ativo 

A entidade deve determinar se os critérios de desreconhecimento 

serão aplicados para uma parte do ativo ou todo o ativo. 
 
(Terceira Etapa) – Determinar se os direitos aos fluxos de caixa do 

ativo encerraram 

Se for concluído que os direitos encerraram, a entidade deve 

desreconhecer o ativo. 
 
(Quarta Etapa) – Determinar se o ativo foi transferido 

Se não tiver sido transferido, entidade não deve desreconhecer o ativo.  
 
(Quinta Etapa) – Analisar se na essência os riscos e recompensas 
do ativo foram transferidos 
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Considerando-se que o ativo foi transferido, deve-se então analisar se 
a entidade transferiu na essência, todos os riscos e benefícios do ativo. 

Se na essência, todos os riscos e benefícios foram transferidos, deve-
se desreconhecer o ativo. Caso contrário, deve ser analisado se na 
essência a entidade manteve todos os riscos e recompensasdo ativo e, 

em caso positivo, a entidade continua reconhecendo-o. 
 

(Sexta Etapa) – Analisar se o controle do ativo foi transferido 

Se, essencialmente, a entidade não transferiu nem manteve todos os 
riscos e benefícios do ativo, deve-se analisar a situação do controle. A 

caracterização do controle refere-se à capacidade de uma entidade 
vender o ativo para terceiros sem precisar de autorização de outra 

entidade. Para essa análise deve sempre prevalecer a essência da 
relação, e não as disposições contratuais. Se a entidade não manteve 
o controle do ativo, deve desreconhecer o ativo. Caso contrário, deve 

continuar reconhecendo o ativo na medida de seu envolvimento 
continuado. 

 
  Para reforçar a ideia de manutenção do controle sobre o ativo 

financeiro, esclarece que de acordo com o pessoal da FIPECAFI (Manual, fl. 124), a 

entidade retém ou não o controle do ativo transferido a depender da capacidade que 
a entidade que recebe o ativo financeiro tem de vendê-lo a terceiros. Se quem 

adquire o direito creditório tiver capacidade de vender o ativo na totalidade a um 
terceiro sem necessitar impor restrições sobre a transferência, a entidade que 
transferiu o ativo financeiro inicialmente não reteve o seu controle. Em todos os 

outros casos, a entidade reteve o controle. 
 

  Apoiando-se na boa técnica hermenêutica, a fim de endossar a 
manutenção do controle do Estado sobre o ativo que se deseja securiti zar, destaca-
se que os Estados, da República Federativa do Brasil, consolidaram o entendimento, 

por meio do Convênio CONFAZ 104/02 (cláusula sexta), de que o Cessionário do 
fluxo de direitos creditórios não poderá ceder o crédito “adquirido” sem a anuência  

expressa do cedente. 
 
  Para traduzir de maneira concisa os tratamentos dados à 

venda/transferência de um grupo de ativo(s) financeiro(s) em relação à avaliação da 
entidade de até que ponto ela retém os riscos e benefícios da propriedade do ativo 

financeiro, copia-se o quadro sinóptico constante da página 123 do Manual de 
Contabilidade Societária: 
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Tratamento Contábil

(1)

Continua-se a reconhecer o ativo transferido.

Qualquer valor recebido é tratado como empréstimo

recebido.

(2)

Há baixa do ativo transferido.

O vendedor reconhece os resultados de ganho/perda

com a transferência.

O vendedor mantém o controle

Continua-se a reconhecer o ativo transferido na medida 

em que o envolvimento do vendedor com o ativo

continua. O vendedor reconhece os ganhos/perdas

para as partes que se qualificam para

desreconhecimento.

O vendedor perdeu o controle

Há a baixa do ativo transferido.

O vendedor reconhece os resultados de ganho/perda

com a transferência.

A entidade não transferiu ou manteve

substancialmente todos os riscos e os

benefícios da propriedade do ativo transferido.

Situação

(3)

O vendedor retém substancialmente todos os riscos e os benefícios.

A entidade transferiu substancialmente todos os riscos e os benefícios da

propriedade do ativo transferido.

 
 
  Registra-se, finalmente, que o roteiro contábil proposto pelo Estado do 

Paraná parece ter equívocos do ponto de vista técnico, tais quais: nomenclaturas 
das contas, falta de registros, lançamentos inapropriados, e etc. 

 

  O resultado do trabalho constante nesta instrução 43 foi delimitado ao 
conteúdo de maior relevância para a análise dos quesitos levantados pelo Tribunal 

Pleno desta Corte de Contas (Acórdão nº. 223/2016) por meio de escopo.  
 
 

 
4.2. Da Equiparação da Operação de Securitização à Operação de Crédito  

 

 
  A DEFESA se esforça para afastar a figura da operação de crédito da 

securitização, sem sucesso, no entanto. 
 
  Segundo o artigo 29, III, e § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 

101/00): 
 

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, 
abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, 
recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e 

serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive 
com o uso de derivativos financeiros; 

                                                 
43 O opinativo contábil foi elaborado com apoio, especialmente, no Manual de Contabilidade 

Societária. Ressalta-se que o trabalho dos exímios autores do livro foi elaborado com fulcro no 

conteúdo de três Pronunciamentos Técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis: 
Pronunciamento Técnico CPC nº. 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração,  
Pronunciamento Técnico CPC 39 – Instrumentos Financeiros: Apresentação e Pronunciamento 

Técnico CPC 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação.  
De acordo com o preâmbulo do Pronunciamento CPC nº. 38 o “Pronunciamento CPC nº. 48 – 
Instrumentos Financeiros revoga, a partir de 1º de janeiro de 2018, o CPC nº. 38, exceto para as  

entidades que utilizem o CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, de acordo 
com o item 11.2, alínea (b); para as entidades que optarem por utilizar a opção de registro de hedge 
accounting de acordo com o disposto nos itens 81ª, 89 a 94 e AG114 a AG132, conforme facultam os 

itens 5.2.3, 5.3.2, 5.7.1, 5.7.2, 5.73 e 6.1.3 do Pronunciamento; e para as entidades seguradoras que 
optarem por continuar a utilizar o CPC 38 até 1º de janeiro de 2021, conforme alterações que serão 
feitas no CPC 11 – Contratos de Seguro”.  
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11244278/artigo-29-lc-n-101-de-04-de-maio-de-2000
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11244170/inciso-iii-do-artigo-29-lc-n-101-de-04-de-maio-de-2000
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11244059/par%C3%A1grafo-1-artigo-29-lc-n-101-de-04-de-maio-de-2000
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
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§ 1
o
 Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a 

confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das 
exigências dos arts. 15 e 16. (sem grifos no original) 

 
   Entende-se que a análise quanto a caracterização da securitização dos 

fluxos dos créditos tributários como operação de crédito, pode ser realizada sob 
duas perspectivas. 
    

   Em um primeiro momento estuda-se a transação ocorrida entre Estado 
e PRSEC, em seguida verifica-se a relação de dependência da PRSEC perante o 

Estado. 
 
  A DEFESA insiste que a operação de securitização é semelhante a 

uma alienação permanente (definitiva) de ativos. Contudo, o modelo de 
contabilização apresentado (peça 59) serve para refutar esta ideia, pois não haverá 

efetiva baixa na conta do ATIVO do Estado do Paraná dos recebíveis “vendidos”. 
Além disso, o Estado mantém obrigações acessórias, como, por exemplo, fazer a 
cobrança da dívida ativa. 

    
   Em uma operação típica de alienação o que ocorre é o desfazimento 

completo do ativo, transferindo a terceiro os benefícios econômicos e o controle 
advindos daquele ativo. 
 

   Na essência o que se nota é que a operação de securitização ora 
pretendida, consiste em colocar em garantia um montante de futuros recebimentos 

de impostos, para que este assegure o pagamento dos recursos disponibilizados 
pelos investidores (debenturistas seniores). 
 

   Na prática, caso seja concebida a hipótese trazida pelos defendentes, 
seria como se o Estado recebesse dois grupos de ativos: cai xa (espécie) e 

investimentos (debêntures subordinadas), em contrapartida do firme compromisso 
futuro de transferência dos fluxos dos créditos tributários. 
 

   Assim, dado o compromisso assumido pelo Estado, surge no 
momento da ocorrência da transação um passivo, ao invés da baixa de um ativo, 

como proposto pela DEFESA. 
 
   Nos termos do item 5.14 da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC 

TSP ESTRUTURA CONCEITUAL “um passivo é definido como uma obrigação 
presente, derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de 

recursos da entidade.” 
 
   Nota-se que os três requisitos para definição de um passivo estão 

presentes na operação de cessão dos recebíveis entre Estado e PRSEC, ou seja, 
(I) há o compromisso de transferências dos fluxos dos créditos no momento em 

que o contribuinte efetuar o pagamento (obrigação presente); ( II) trata-se de 
obrigação, de natureza contratual, derivada de evento passado, e (III) quando da 

transferência dos recursos do Estado para a PRSEC haverá uma saída de 

recursos. 
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   Apesar de estranhar-se o recurso tão insistente de que não surgirá 
obrigação (passivo) para o Estado em decorrência da transação, não resta dúvida 

de que quando o contribuinte realizar os pagamentos do tributo, o Estado terá o 
dever de transferir esse valor ou parte dele para a PRSEC. Ou seja, o Estado sabe 
que terá um desembolso futuro, ficando evidente assim, o compromisso 

financeiro assumido em razão do recebimento dos recursos provenientes das 

debêntures seniores. 

 
  Seguindo essa linha de interpretação, é reforçada a ideia de 

existência de operação de credito na operação. 

 
   Convém ressaltar o contido no Acórdão 772/2016 do Plenário do 

Tribunal de Contas da União que é esclarecedor sobre ser a securitização uma 
operação de crédito ou não. 
 

  Consta do Acórdão: 
 

“(...) 
Como visto, a LRF define operação de crédito como “compromisso 
financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de 

título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores 
provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e 
outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 

financeiros” (artigo 29, inciso III). 
Por imperativo lógico, essa definição,  incluída no capítulo “Da Dívida e do 
Endividamento”, deve ser interpretada no contexto da norma, que trata de 

responsabilidade na gestão fiscal, calcada no equilíbrio intertemporal das contas 
públicas. 
A tipificação de operações de crédito na lei complementar, como se vê, não é 

taxativa, contém tipologia aberta,  ou seja,  sua enumeração é meramente 
exemplificativa. A essência do conteúdo legal, porém, é clara: compromisso 
financeiro.  

O conteúdo dessa expressão “compromisso financeiro” deve ser interpretado de 
forma ampla, pois esta é a tônica da legislação ao disciplinar o endividamento dos 
entes públicos. Por isso mesmo, o mencionado inciso III faz alusão a “outras  

operações assemelhadas”, dada a absoluta impossibilidade de o legislador prever,  
em numerus clausus, todas as hipóteses do gênero.”

44
 

 

  Outra tentativa para não caracterizar operação de crédito reside na 
alegação de que não existe obrigação de pagar, mas tão somente de fazer.  
 

  Sem razão no entanto.  
 

   Convém esclarecer que a obrigação de fazer inadimplida converte-se 
em obrigação de pagar, nos termos do artigo 247 do Código Civil.  
 

  Ademais, interessante destacar mais um trecho do Acórdão 772/2016 
do Plenário do TCU que trata especificamente deste tema: 

                                                 
44

 TCU – Plenário. Acórdão 772/2016, Autos 016.585/2009-0. p. 5., Disponível em: 
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A77

2%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT
%2520desc/false/1/false 
 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A772%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A772%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A772%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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“i) a diferença apresentada entre “obrigação de pagar” e “obrigação de fazer” nas 

diversas manifestações da PGFN, de que, se tem “obrigação de fazer”, não é 
operação de crédito, e de que, se tem “obrigação de pagar”, é operação de crédito,  
não é bem definida em nenhum dos casos analisados nesta instrução. De fato, ainda 

que se considere possível a venda dos direitos creditórios, as prerrogativas de 
exigibilidade e de cobrança destes continuariam com os entes federados,  
redundando em custos que poderiam ser considerados “obrigação de pagar”.  

Nesse sentido, no caso em análise, além de o Distrito Federal ter que repassar ao 
fundo os valores arrecadados (“obrigação de fazer”, segundo a PGFN),  
estariam implícitos outros custos de cobrança e arrecadação que poderiam  ser 

traduzidos em “obrigação de pagar”. Portanto, as definições práticas que a PGFN 
buscou dar ao caso analisado não são hábeis a caracterizar a operação;” (sem grifos  
no original) 

 
  Como reforço de argumentação, notadamente sobre a inexistência de 
venda efetiva do fluxo de caixa dos direitos creditórios do Estado do Paraná, como 

pretende fazer crer a DEFESA, há que se lembrar dos riscos inerentes ao crédito 
tributário. 

 
  Como é possível aventar e/ou defender a tese de venda definitiva de 
algo que fica sujeito as alterações decorrentes do arbítrio de novas políticas 

tributárias? 
 
  A título de exemplo destaca-se a hipótese de concessão de benefícios 

fiscais (remissão de dívidas, anistias, moratórias, “desconto por antecipação”) para 
os créditos envolvidos na cessão do fluxo de caixa do Estado do Paraná. 

 
  A hipótese antes exposta não é impossível, tanto que o Relatório de 
análise da carteira de recebíveis da KPMG45 apresentado junto com o Aditamento 

à Defesa (peças nº 54 e 44, respectivamente) está desatua lizado, conforme 
admitiram os defendentes às fl. 3 da peça 44 46, exatamente em virtude de 

“desconto por antecipação” de pagamento, leia-se remissão de pagamento da 
obrigação principal do tributo, ocorrido com fundamentação no artigo 36, §5º, da 
Lei Estadual 11580/1996 (em anexo), no Decreto Estadual 5159/2016 (em anexo) 

                                                 
45

 Na peça 54, às fl. 7 constam os “Objetivos do trabalho  

De acordo com informações fornecidas por representantes do HSBC, a execução dos procedimentos, 

objeto de nossa contratação, visa a obtenção das características demográficas (perfil) e de 
performance da carteira de recebíveis originada pelo Gov. do Paraná,  oriundas de parcelamentos de 
ICMS via Programa Paraná Competitivo e anteriores, para um período histórico de 221 meses, 

compreendido entre 1º de agosto de 1997 e 31 de dezembro de 2015. Tais análises visam auxiliá-los  
no processo de estruturação de uma operação de securitização, por meio da emissão de Debênture 
pela Cia Paranaense de Securitização (“PRSEC”)”. (sem grifo no original) 

Ainda às fl. 7 do referido documento consta a “identificação dos maiores contribuintes, (...), de acordo 
com a concentração do estoque em 31 de janeiro de 2016.”  
 
46

 “A PRSEC apresenta, nesta oportunidade, a última versão do fluxo de recebíveis recebida da 
Secretaria de Estado da Fazenda, cuja data de referência é maio de 2017 (...). Cumpre mencionar 
que é possível observar uma grande discrepância entre a carteira de recebíveis analisada pela 

empresa de consultoria e o fluxo de recebíveis apresentado , decorrente de: a) decurso de tempo 
(aproximadamente um ano) desde o envio da carteira de recebíveis para análise; e b) antecipação 
de pagamentos realizada por alguns contribuintes, em especial no mês de janeiro de 2017 .” 

(sem grifos no original) 
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e na Resolução da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA nº 1339/2016 (em 
anexo), que autorizou o seguinte: 

 
Lei Estadual 11580/1996 

 

Art. 36. Por ocasião da ocorrência do fato gerador, a Fazenda Pública poderá exigir o 
pagamento do crédito tributário correspondente.  
(...) 

§ 5º. Poderá ser concedido desconto pelo recolhimento antecipado do imposto 
vincendo, cujos fatos geradores já ocorreram, mediante aplicação, sobre o 
imposto apurado, de percentual de desconto não superior aos índices exigidos 

pelo fisco para a cobrança de encargos de inadimplência, nos termos 
estabelecidos pelo Poder Executivo.  (Incluído pela Lei 17741 de 30/10/2013) (sem 
destaque no original ) 

 
Decreto Estadual 5159/2016 
 
Art. 1.º Fica concedido desconto pelo pagamento antecipado do imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço s 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS, mediante 
a aplicação, sobre o imposto devido relativamente aos respectivos períodos a 

serem antecipados, de percentual não superior aos índices exigidos pelo fisco 
para a cobrança de encargos de inadimplência.  
Parágrafo único. O desconto de que trata o “caput” será apurado na forma, nos 

prazos e mediante os procedimentos previstos em Resolução do Secretário de 
Estado da Fazenda e deverá observar, cumulativam ente, as seguintes condições: 
I - será aplicável ao ICMS com fato gerador já ocorrido, declarado e com 
vencimento a partir de 1º de janeiro de 2018; 

II - o pagamento de todas as parcelas requeridas para antecipação, observado o 
prazo para pagamento estabelecido;  
III - não poderá ser superior à Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia (Selic) para t ítulos federais, base ano, válida na data do requerimento,  
aplicada pelo método do desconto racional composto ao conjunto das parcelas  
constantes no requerimento. (sem destaque no original  

 
Resolução SEFA 1339/2016 

 
SÚMULA: Disciplina os procedimentos relativos à concessão de desconto pelo 
pagamento antecipado do ICMS declarado e vincendo, nos termos do Decreto 

n. 5.159/2016.  
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo 

em vista o disposto no § 5º do artigo 36 da Lei n. 11.580, de 14 de novembro de 
1996, com redação dada pela Lei n. 17.741, de 30 de outubro de 2013, e no Decreto 
n. 5.159, de 28 de setembro de 2016, 

RESOLVE: 
1. DO PEDIDO 
1.1. O pedido de concessão de desconto pelo pagamento antecipado do ICMS, 

declarado e vincendo a partir de 1º de janeiro de 2018, deverá ser feito pelo 
contribuinte, mediante requerimento, conforme modelo descrito no Anexo I, assinado 
pelo representante legal da empresa e protocolizado na Secretaria de Estado da 

Fazenda até 30 de novembro de 2016.  
1.2. O requerimento deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:  
1.2.1. cópia da última alteração contratual; 

1.2.2. cópia do documento de identificação do signatário; 
1.2.3. instrumento de procuração, se for o caso. 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=108384&codItemAto=694339#694339
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1.3. Serão desconsideradas do requerimento as parcelas com número do Termo de 
Acordo de Parcelamento preenchido incorretamente e aquelas com vencimento em 
data anterior a 1º de janeiro de 2018. (sem grifos no original).  

 
  Além disso, no Relatório da KPMG verificam-se remissões concedidas 

nos anos de 201347 e 201448, que somadas atingem o montante de R$ 
469.234.000,00 (quatrocentos e sessenta e nove milhões, duzentos e trinta e 
quatro mil reais)49, o que corrobora a ingerência do Estado do Paraná no objeto 

que agora se pretende “vender” para a PRSEC. 
 

  Reitera-se, porque necessário, não obstante a legislação tributária 
exigir LEI para a concessão de benefícios fiscais o Estado do Paraná concede 
remissões por meio de decreto, conforme demonstrado anteriormente.  

 
  Diante deste cenário, questiona-se:  

 
- Como admitir a “venda” de algo inalienável, conforme se verificará 
adiante, e que se submete a atuação intervencionista do Estado?  

 
- Como resguardar o que foi “vendido”?  

 
- Como imaginar factível contrato leonino, firmado entre o Estado e a 
PRSEC, que reduz substancialmente o valor negociado por meio de 

um ato governamental?  
 

   Ainda que o contrato não seja exorbitante e que o Estado não 
substitua o fluxo proveniente dos créditos tributários perdoados 50, ou que não 
efetue o respectivo pagamento do fluxo dos direitos prejudicados, tudo isto reforça 

a ideia de dependência da PRSEC, pois de onde sairão os recursos para arcar 
com os gastos de manutenção e outros?  

                                                 
47

 Através dos Decretos Estaduais nº 9420 e 9455 (em anexo), am bos de 2013, o Governo do Estado 
do Paraná concedeu desconto pelo pagamento antecipado do ICMS declarado e vincendo, nos 

termos seguintes: 
Art. 1º Fica concedido desconto pelo pagamento antecipado do ICMS declarado e vincendo,  
mediante a aplicação da taxa referencial do Sistema  Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC 

do mês de outubro de 2013 sobre os respectivos períodos a serem antecipados. (sem grifo no 
original) 
 
48

 Através do Decreto Estadual nº 12537/2014 (em anexo), o Governo do Estado do Paraná concedeu 
desconto pelo pagamento antecipado do ICMS declarado e vincendo, nos termos seguintes: 
Art. 1º Fica concedido desconto pelo pagamento antecipado do ICMS declarado e vincendo,  

mediante a aplicação, sobre o imposto devido  relativamente aos respectivos períodos a serem 
antecipados, de percentual não superior aos índices exigidos pelo fisco para a cobrança de encargos 
de inadimplência, conforme estabelecido em Termo de Acordo firmado entre o contribuinte 

interessado e a Secretaria de Estado da Fazenda. (sem grifos no original) 
 
49

 Conforme item “Desconto” constante no quadro às fl. 24 da peça 54.  
 
50 Vide parágrafo primeiro da cláusula quinta do Convênio CONFAZ 104/02:  

§ 1º Caso haja diminuição no valor do crédito cedido decorrente de remissão, anistia ou modificação 
das penalidades ou das condições gerais de parcelamento, que as tornem mais benéficas ao 
contribuinte, os Estados mencionados na cláusula primeira poderão promover a cessão de novos 

créditos parcelados, proporcionalmente à diminuição verificada.  
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   No interstício de aproximadamente um ano houve uma redução 

significativa do saldo dos fluxos dos créditos tributários registrados por meio da 
moratória parcelada (Programa Paraná Competitivo), em um montante superior a 
R$ 3.000.000.000,00 (três bi lhões de reais), vide a redução de R$ 

4.820.353.000,0051 para R$ 1.732.392.969,0052. 
 

  As normas indicadas reforçam a tese antes apresentada, no sentido 
de ser o Programa Paraná Competitivo uma MORATÓRIA PARCELADA, sobre a 
qual foi concedido novo benefício, qual seja, remissão de pagamento da obrigação 

principal do tributo. 
 

  Os decretos estaduais supra referidos endossam a tese de que os 
créditos que serão objeto da securitização ficam sujeitos a política tributária do 
Governador, cuja prática reiterada (2013, 2014 e 2016) evidenciam a 

vulnerabilidade da operação pretendida. 
 

  Ainda, o artigo 3053 da Lei 18.468/2015, determina que a cessão será 
feita em caráter definitivo, sem assunção de responsabilidade pelo efetivo 
pagamento pelo Estado, visando reforçar a ideia de que não se caracteriza operação 

de crédito. 
 

  O acórdão 772/201654 do TCU, já mencionado, apresenta os seguintes 
esclarecimentos sobre os riscos de recebimento do produto dos direitos creditórios 
ao “cessionário” de uma operação de securitização similar a ora em análise:  

 
Diz-se do ponto de vista meramente formal, porquanto a realidade econômica da 
operação revela, a toda evidência, que a possibilidade de não haver a 

arrecadação esperada para o fundo é meramente teórica,  utilizada como figura de 
retórica e de convencimento, uma vez que o volume assoberbado de crédito s 
tributários inscri tos em dívida ativa postos à disposição do fundo, da ordem de 

R$ 4,9 bilhões, e o fluxo de recebimentos dele advindo garantiam com 
larguíssima folga, de forma superabundante, o recebimento dos valores 
esperados pelo fundo. 

Com tal montante de créditos postos à disposição do fundo, com o 
conhecimento da consistente e crescente série histórica de recebimentos e com, 
ainda, a satisfação prioritária do compromisso assumido junto ao fundo, por meio da 

canalização dos recursos recebidos pelo Banco do Brasil diretamente para a conta 
transitória e repasse para o munic ípio apenas do valor excedente, não havia e não 
há o menor risco para o fundo.  

À luz, portanto, da realidade econômica da operação, é uma falácia afirmar -se 
que o município não assumiu nenhum risco e que to do o risco foi transferido 
para o fundo. A verdade é que não há risco algum de não recebimento de 

                                                 
51

 Constante às fl. 17 da peça 54.  
 
52

 Constante às fl. 7 da peça 56.  
 
53

 “A cessão far-se-á em caráter definitivo, sem assunção pelo Estado, perante o cessionário ou 
terceiros quanto à responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do contribuinte ou de qualquer 
outra espécie de compromisso financeiro que possa, nos termos da Lei Complementar Federal nº 

101, de 4 de maio de 2000, caracterizar operação de crédito. ”  
 
54

 TCU – Plenário, Acórdão 772/2016. Processo 016.585/2009-0, p. 10. 
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valores suficientes para satisfazer o cronograma financeiro esperado pelo 
fundo.  
A “cessão do fluxo de caixa” buscou apenas, como é próprio das operações de 

crédito, antecipar para o município recursos financeiros que, sem essa operação 
de crédito, somente estariam disponíveis com a posterior realização do s 
créditos fazendários. (sem grifos no original) 

 
  Contudo, não é o que a operação demonstra na prática. 

 
  Na realidade, observa-se que a operação configura um empréstimo 

tomado. 
 

   Independentemente de ser afastado o entendimento de que ocorre 

uma operação de crédito na relação entre Estado e PRSEC, torna-se importante 
analisar a transação sobre a perspectiva de dependência da PRSEC. 

 

   De início, no que se refere a Companhia Paranaense de Securitização 
percebe-se que esta não possui fontes de receitas, além dos repasses financeiros 

que serão realizados pelo governo do Estado, caracterizando, assim, dependê ncia 
financeira. 
 

   A compreensão de que há essa dependência se dá pelo entendimento 
do modelo operacional da companhia, conforme demonstrado no texto apresentado 

a seguir (peça 23 - fl. 7). 
 

A partir da cessão do fluxo de direitos creditórios e emissão das debêntures, quando os 

contribuintes realizarem o pagamento dos parcelamentos, os valores serão destinados à 
conta referida acima, e o Banco do Brasil realizará automaticamente o repasse para a 
conta de movimento do Estado de 25% (vinte e cinco por cento ) do valor, comprometido 

com as vinculações constitucionais, e dos 75% ( setenta e cinco por cento) restantes 
para uma conta de titularidade da PRSEC, cuja movimentação é exclusivamente 
realizada pelo agente fiduciário da operação (conforme será explicado mais adiante), 

que realiza o pagamento dos debenturistas e destina o saldo para outra conta de 
titularidade da PRSEC, essa de livre movimentação, para que esta realize o 
pagamento de seus custos operacionais e das debêntures subordinadas emitidas 

em favor do Estado (sem grifos no original).  
 

   Nesse sentido, um dos conceitos importantes trazidos pela LRF, refere -

se ao inciso III do Art. 2º, que trata das empresas estatais dependentes.  
 

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:  
 
III - empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador 

recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral 
ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de 
participação acionária; 

 
  Complementarmente ao que diz a LC 101/00, o Senado Federal editou 

a Resolução nº 40/2001 e a Secretaria do Tesouro Nacional editou a Portaria STN nº 

589/2001, limitando o conceito de empresa estatal dependente.  
 

  Assim, será considerada empresa estatal dependente aquela que 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
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1. Empresa controlada pelo ente público, ou seja, sociedade cuja maioria do capital 

social com direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a ente da Federação;  
2. Receba do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com 
pessoal ou de custeio em geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles 

provenientes de aumento de participação acionária (dependem de repasse de recursos 
do ente controlador para se manter em continuidade);  
3. Os recursos tenham sido recebidos no exercício anterior e constem do orçamento do 

ano em curso (limite temporal introduzido pelo Art. 1º, § 1º, II da Resolução do Senado 
Federal nº 40/2001); 

 

  Apesar do artigo 32, § 1º, da Lei Estadual nº 18.468/2015 trazer que a 
PRSEC não se caracteriza como uma Empresa Estatal Dependente, nos termos das 
legislações anteriormente citadas, não há como deixar de caracterizá-la como tal. 

Isto restará corroborado quando da análise do custo e do custeio, mais adiante 
nesta Instrução. 

 
  Caracterizada a Paraná Securitização como Empresa Estatal 

Dependente, resta claro a obrigação de aplicabilidade da Lei de Responsabilidade 

Fiscal nas suas transações, conforme observa-se pela análise do artigo 1º, § 2º e 
§3º, inciso I, alíneas “a” e “b”. 

 
“Art. 1

o
 Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para 

a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição.  
§ 2º As disposições desta Lei Complementar obrigam a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios. 

§ 3º Nas referências: 
I - à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, estão compreendidos:  
a) o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste abrangidos os Tribunais de Contas, o 

Poder Judiciário e o Ministério Público; 
b) as respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes; ” (sem grifos no original) 

 
  Dado o modelo operacional que a PRSEC será submetida quando 

entrar em operação, a LRF, em especial o artigo 32 55, deverá ser por ela observada. 

 
  Assim, de maneira a resumir esse tópico tem-se que compreendida a 

transação entre Estado e PRSEC como operação de crédito, necessário o 
atendimento dos limites e procedimentos legais, nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

 
   Ainda, caracterizada a companhia como estatal dependente, 

imprescindível a observância dos ditames da LC 101/2000, com a submissão da 
análise ao Ministério da Fazenda, para prosseguimento da operação de 
securitização.  

 
 

 

                                                 
55

 “O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de 

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.” 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#titulovicapituloii
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4.3. Do Comprometimento de Recebimentos Futuros 
 

 
  Novamente insiste a DEFESA que a operação não comprometerá o 
futuro do Estado, tendo em vista que se tratam “de créditos cujos fatos geradores 

ocorreram no passado, e sobre os quais o Estado somente realizou parcelamento 
(sic) para viabilizar o pagamento por parte dos contribuintes em débito,”56. 

 
  Como já demonstrado, o Programa Paraná Competitivo trata-se de 
MORATÓRIA PARCELADA, não parcelamento, e a importância desta distinção já foi 

comentada. 
 

  Neste cenário, como também já apresentado, não há como se acolher 
a tese de que não existe risco para o Estado e que depois da cessão realizada o 
risco do crédito é transferido aos investidores. 

 
  O ponto crucial na presente questão, s.m.j., reside no fato de que o 

Estado receberá parte do fluxo dos tributos antecipado, mas quando das entradas 
dos créditos oriundos dos pagamentos dos contribuintes o Estado terá 
responsabilidade de transferir os recursos para a Companhia Securitizadora do 

Paraná.  
 

   E no tocante a este aspecto da operação, significa dizer que poderá 
haver prejuízo por parte do Estado para o cumprimento das transferências 
obrigatórias dispostas na Constituição Federal e em Leis, pois o Estado deverá 

buscar em outras fontes de receitas para atender às imposições da legislação.  
 

 
 
4.4. Da Apreciação Pelo Ministério da Fazenda 

 
 

   Segundo o entendimento da DEFESA, a Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) já consolidou o entendimento de que a cessão do fluxo 
de caixa decorrente do produto do adimplemento de parcelamentos de dívidas 

confessadas pelos contribuintes não se trata de operação de crédito, motivo pelo 
qual não deveria ser objeto de manifestação do Ministério da Fazenda, em virtude 

do contido no artigo 3257 da LRF. 

                                                 
56

 Fl. 20 da peça 23. 
57

 “O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de 

operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta 
ou indiretamente.  
§ 1

o
 O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos 

e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o 
atendimento das seguintes condições: 
I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em 

créditos adicionais ou lei específica;  
II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto 
no caso de operações por antecipação de receita;  

III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;  
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  No entanto, não é este o entendimento do E. Tribunal de Contas da 

União, com o qual se coaduna esta equipe técnica, pelos motivos expostos, os quais 
evidenciam tratar-se de operação de crédito a cessão de direitos creditórios que o 
Estado do Paraná pretende realizar através da PRSEC. 

 
  Ademais, com a alteração da Resolução do Senado Federal nº 

43/2001, através da RS nº 17/2015, não existe a possibilidade de se realizar 
operações com créditos inscritos em dívida ativa, ante a expressa vedação contida 
na referida norma, nos termos seguintes: 

 
“O Senado Federal resolve:  

Art. 1º O art. 5º da Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001, passa a vigorar com 
a seguinte redação:  
(...) 

"Art. 5º É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  
VII - em relação aos créditos inscritos em dívida ativa: 
a) ceder o fluxo de recebimentos relativos aos direitos creditórios da dívida ativa de 

forma não definitiva ou com cláusula revogatória; 
b) ceder o fluxo de recebimentos relativos aos direitos creditórios da dívida ativa com 
assunção, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, perante o 

cessionário,  de responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do contribuinte 
ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro que possa, nos termos 
da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, caracterizar operação de 
crédito”. (sem grifos no original) 

 
   Desta forma, tendo em vista a inalienabilidade do crédito tributário, 

conforme se verificará adiante, nos casos que envolvam créditos inscritos em dívida 
ativa não é mais possível realizar a cessão de direitos creditórios. 
 

   Nas demais hipóteses em que se caracterize operação de crédito, deve 
a operação ser analisada pelo Ministério da Fazenda, em respeito ao contido no 

artigo 32 da LC 101/00. 
 
 

 
4.5. Da Prevalência da Essência Sobre a Forma 

 
 

  Pelo exposto neste opinativo, principalmente em vista do conteúdo 

constante em “Forma de Contabilização”, verifica-se que a essência da operação é 
substancialmente diferente da forma jurídica desejada. 

 
  Neste esteio, considerando a necessidade da predominância da 

essência sobre a forma no processo de contabilização da cessão do fluxo de direitos 

                                                                                                                                                         
IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;  
V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;  
VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.  

§ 2
o
 As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de 

créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades.”  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art167iii
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creditórios, a operação de securitização deve ser registrada como um empréstimo 
tomado. 

 
  Ainda que seja editada lei no sentido de que a cessão de direitos 

creditórios originados de créditos tributários, objeto de parcelamentos, não 

caracteriza uma operação de crédito nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal 
nº. 101 de 2000, a operação, essencialmente, configura um empréstimo tomado.  

 
  Afinal, não é a rótulo legal que define a natureza jurídica dos institutos 

ou categorias de direito. A verdadeira natureza jurídica do ato legislativo resulta do 

exame de seus efeitos e causa. 
 

 
 
4.6. Da Impossibilidade de Alienação da Titularidade do Crédito Tributário  

 
 

  Em que pese a DEFESA argumente que o Estado do Paraná não está, 
neste momento, cedendo fluxo de direitos creditórios decorrentes de créditos 
inscritos em dívida ativa, a Lei 18.468/2015 assim o permite e por isso deve ser 

analisado. 
 

  O Estado do Paraná alega que não está alienando a titularidade do 
crédito tributário, mas tão somente seu fluxo de pagamentos. Contudo não consegue 
demonstrar tal fato. 

 
   Por definição, o crédito tributário é inalienável, indisponível e cobrado 

mediante atividade administrativa plenamente vinculada, pelos órgãos específicos 
voltados para essa atividade, nas esferas administrativa e judicial.  
 

   O crédito tributário nada mais é do que o direito de crédito do Fisco, o 
qual está apto a ser exigido do sujeito passivo. Segundo Hugo de Brito Machado58: 
 

“O crédito tributário,  portanto, é o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força 

do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou 
responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária 
(objeto da relação obrigacional).” 

 
   Oportuno trazer os ensinamentos do Prof. Kiyoshi Harada sobre o 
tema: 

 
Dessa forma, tanto os direitos creditórios originários de créditos tributários,  
como aqueles originários de créditos não tributários objetos de parcelamento s 

administrativos ou judiciais constituem receita pública, que é bem público 
indisponível, inegociável e irrenunciável, porque necessário ao cumprimento 
dos fins do Estado, que é a realização do bem comum , ou seja, a satisfação das 

necessidades públicas, que são aquelas de interesse geral, satisfeitas sob o regime 

                                                 
58

  MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 17ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros: 2000.  
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de direito público, presidido pelo princípio da estrita legalidade.
59

 (sem grifos no 
original) 

 

  Com a devida vênia, em que pese a DEFESA discordar da analogia 
utilizada no Acórdão de Parecer Prévio no sentido de que se pretende “vender a 

alma, sem entregar o corpo”, esta é a situação que se observa na operação 
pretendida pelo Estado do Paraná, tendo em vista que este não conseguiu 
demonstrar contabilmente o que foi transcrito na DEFESA. 

 
  A respeito, vale reforçar o contido no Acórdão 772/2016 do Plenário do 

TCU, em que o Relator brilhantemente esclarece: 
 

“(....) não se pode alienar, por exemplo, o direito ao fluxo de caixa decorrente do 

recebimento de um cheque sem se alienar a titularidade do direito de recebimento do 
cheque. As duas coisas, na verdade, são a mesma coisa. O direito ao recebimento 
do cheque é o mesmo que o direito ao fluxo de caixa decorrente de seu recebimento.  

Essa distinção que se pretende criar com os créditos da fazenda pública é vazia de 
significado econômico real.  
O mesmo já não ocorre com os imóveis, que têm toda uma disciplina especial  

em nosso Direito, especialmente no Código Civil. O exemplo trazido no parecer da 
PGFN sobre imóveis faz todo o sentido e é perfeito para ... imóveis. A cisão entre 
direito de propriedade, direito de superf ície, posse, enfiteuse e outros tantos criados 

para atender às necessidades de exploração econômica dos bens imóveis faz sentido 
lógico, econômico e jurídico exatamente porque tal cisão não esvazia o conteúdo 
econômico do direito de propriedade remanescente. Realmente, no exemplo dado 

pela PGFN, o direito de propriedade e o de superfície têm valor econômico 
distinto para pessoas distintas. Isso não ocorre com o direito ao crédito e o 
direito ao fluxo de caixa decorrente do crédito.  A se admitir que possa existir o 

segundo, o primeiro resta esvaziado, exatamente porque se trata ontologicamente 
não de duas coisas, mas da única e mesma coisa.”

60
 (sem grifos no original) 

 

   Como reforço de argumentação, crédito tributário é bem público 
indisponível, inegociável e irrenunciável porque existe como instrumento necessário 

ao cumprimento dos fins do Estado. Assim, não pode ser objeto de cessão, pois está 
fora do comércio, conforme artigo 286 do Código Civil, que estabelece:  
 

Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da 
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não 
poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da 

obrigação. 
 

  Incontroverso a inalienabilidade e indisponibilidade do crédito tributário, 
não há que se falar em lide no tópico em referência, uma vez que o próprio Estado 
do Paraná admite61 que a operação não irá alterar os privilégios e garantias do 

crédito, tampouco modificar os prazos de vencimento ou a prerrogativa da cobrança 
(judicial ou extrajudicial), que permanecerá sob a responsabilidade da Procuradoria 

Geral do Estado, e admite que não será alienada a titularidade do crédito, mas tão 
somente o fluxo de pagamentos (peça 23, fl. 23). 

                                                 
59

 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 18ª ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 5. 
 
60

 Passagens do Parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, adotado como 
relatório pelo Acórdão nº 772/2016 – Plenário, proferido nos autos nº 016.585/2009-0, p.75/76.  
61

 Lei 18.468/2015, artigo 27. 
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4.7. Da Vinculação do Produto da Arrecadação de Impostos a Uma Sociedade 
de Propósito Específico 

 

 
 Quando da elaboração do acórdão foi apontado pelo relator que a 

operação de securitização consiste na vinculação do produto da arrecadação de 
impostos a uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) situação que, à primeira 

vista, afronta o inciso IV do art. 167 da Constituição Federal.  
 

    A PRSEC, por sua vez, relata que “o argumento não se sustenta na 

medida em que há a substituição dos ativos decorrentes do direito ao recebimento 
dos parcelamentos por ativos de igual valor (dinheiro e debêntures) na contabilidade 

do Estado”. 
 
   A Constituição Federal, ao tratar do tema, em seu artigo 167, IV dispõe 

que: 
 

"são vedados: a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa,  
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem 
os arts. 158 e 159,  a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de 

saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de 
atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos  
arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por 

antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste 
artigo".  

 

  Nota-se, pela leitura do texto constitucional, que não se trata de regra 
(princípio orçamentário) absoluta, visto que comporta exceções. Há de se 
compreender, todavia, que tais exceções são contempladas expressamente pela 

própria Constituição Federal. Assim, entende-se que a não-afetação é a regra geral, 
excepcionada somente quando houver autorização expressa da nossa Lei 

Fundamental. 
       
   De pronto, não pode ser acolhida a tese trazida pela DEFESA, de que 

não haveria descumprimento da regra constitucional em virtude de existir a 
substituição dos direitos oriundos do crédito tributário por outros ativos (dinheiro e 

debêntures), visto que esse argumento não encontra respaldo nas exceções 
contidas no art. 167, IV. 
    

   Resgatando o objetivo do princípio, Giacomoni62 relata que “a vedação 
da vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesa atende ao postulado básico 

do direito tributário que concebe os impostos como fonte de recurso que viabiliza o 
funcionamento do Estado, principalmente de suas funções básicas”.  
    

   Logo, os impostos têm por finalidade remunerar serviços públicos 
indivisíveis, não vinculados à nenhuma atividade estatal específica ao contribuinte, o 

mais lógico e coerente é que a receita fruto de sua arrecadação também não esteja 
vinculada a um fim específico. 
    

                                                 
62

GIACOMONI, J. Orçamento Público. 16. ed. ampliada, revista e atualizada, Atlas, 2012.  
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  Ainda, pelos esclarecimentos da DEFESA (peça 23, fl. 20), “(...) do 
ponto de vista contábil, ocorre uma modificação da natureza da receita, pois uma 

receita corrente é trocada por uma receita de capital.” 
 
   Nesse contexto, o processo de securitização contém duas possíveis 

afrontas ao dispositivo constitucional aqui referenciando.  
    

   A primeira é a contida no parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 
18.468/2015, em que é vinculado o produto da arrecadação proveniente da 
alienação das debêntures (debêntures seniores) ao financiamento exclusivo de 

investimentos em obras de infraestrutura e logística. De forma indireta, com a 
realização da operação, o produto da arrecadação do ICMS será vinculado a uma 

despesa especifica. 
    
  Sobre o tema, interessante a seguinte lição da Professora Vanessa 

Siqueira: 
 

O princ ípio da não vinculação ou da não afetação, plasmado no art. 167, IV, da 
Constituição da República, tem a ver com o elemento finalístico dos impostos . Como 
se sabe, o imposto é espécie de tributo desvinculado nas duas “pontas”. Explica -se:  

nos impostos, não há vinculação quanto ao fato gerador, o qual não se origina de 
qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte;  tampouco há vinculação 
no que se refere ao produto arrecadado, já que a receita oriunda dos impostos deve 

ser vertida para as despesas genéricas do Estado, notadamente as despesas  
relacionadas aos serviços públicos uti universi. 
Neste sentido, o princípio da não vinculação diz respeito àquilo que se deve 

fazer com o produto arrecadado a título de impostos.  De feito, está-se diante de 
ordem dirigida ao legislador, que, de pronto, se vê impedido de atrelar a receita 

proveniente dos impostos a fundo, órgão ou despesa.
63

(grifos no original) 

 

  O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello versando sobre vinculação de 
receitas, sobre as parcerias público-privadas disciplinadas pela Lei nº 11.079/2004, 

tece as seguintes considerações: 
 

“Há grosseira inconstitucionalidade na previsão do art. 8º, I, segundo o qual 

obrigações pecuniárias da Administração resultantes da parc eria poderiam ser 
garantidas por vinculação de receitas. Conforme flagrado pelo Prof.  Harada, a 
proibição de vinculação de receitas residente no art. 167, IV, da Consti tuição, só 

pode ser excepcionada nos casos que especifica , consoante ali mesmo está 
previsto e estampado de maneira exuberantemente clara. A única remissão que 
nele se faz ao tema de prestação de garantias concerne a operações de créditos por 

antecipação de receita, ou a pagamento de créditos da União (§ 4º do mesmo artigo). 
Além disso, na primeira hipótese, sempre conforme observado pelo citado jurista, a 
prestação de garantias suposta naquele dispositivo nem ao menos tem o mesmo 

sentido que lhe é próprio no Direito Privado. Sua finalidade não é garantir algum 
credor, mas „preservar o equilíbrio entre o montante do empréstimo público (dívida 
pública) e o valor da receita antecipada‟, para prevenção de desequilíbrio 

orçamentário. Na segunda hipótese está claríssimo que o que entra em pauta são 
débitos de Estados ou Municípios com a União.  
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 https://blog.ebeji.com.br/o-principio-da-nao-vinculacao-de-impostos-a-fundo-orgao-ou-despesa-e-a-
dru/  
 

https://blog.ebeji.com.br/o-principio-da-nao-vinculacao-de-impostos-a-fundo-orgao-ou-despesa-e-a-dru/
https://blog.ebeji.com.br/o-principio-da-nao-vinculacao-de-impostos-a-fundo-orgao-ou-despesa-e-a-dru/
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Em suma: receita pública jamais pode ser vinculada a garantia de créditos de 
particular, sob pena de escandalosa inconstitucionalidade ”

64
 (sem grifo no 

original) 

 
   A outra possível afronta, alinhada inclusive com o citado pelo relator do 

processo, refere-se ao fato de vincular-se a arrecadação dos impostos a um órgão, 
no caso a própria PRSEC.  
 

   Ficou evidenciado pela DEFESA, que os recursos serão repassados à 
PRSEC.  

 
    Parte do valor destinado à Companhia será utilizado para o 
custeamento das suas despesas operacionais, ou seja, a Sociedade de Economia 

Mista ficará com uma parcela dos valores.  
 

   Pelo cenário apresentado parece ocorrer um descumprimento do texto 
constitucional, em vista de se estar vinculando a receita de imposto para manter as 
operações da companhia. 

 
   De acordo com os defendentes (peça 23, fl. 7), à medida que os 

pagamentos forem efetuados pelos contribuintes, assim que identificados na conta 
centralizadora de arrecadação do Estado, este realizará os repasses decorrentes 
das vinculações constitucionais e legais da mesma forma que nas demais fontes de 

arrecadação. 
 

   Não obstante a Defesa alegue que haverá repasses para atender aos 
desideratos da legislação, não constou nos autos subsídios para concluir que não 
existirão problemas fiscais decorrentes da programação financeira do Estado.  

 
   Para esclarecer, não foi demonstrado no processo, como o Estado 

conseguirá suprir o fluxo financeiro correspondente a 75% (setenta e cinco por 
cento) do valor do tributo arrecadado que será repassado à Paraná Securitização.  
 

   E esta falta de recursos pode prejudicar, por exemplo, as 
transferências por meio de cota às áreas de Saúde, Educação (FUNDEB) e Ciência 

e Tecnologia. 
 
   Faz-se um adendo, outra vez, com a utilização de conteúdo do 

Convênio CONFAZ 104/2002. 
 

   Aparentemente, o Estado sequer pode securitizar 75% do fluxo de 
crédito tributário, pois deve separar recursos para atender aos repasses de cotas 
dos fundos constitucionais, respeitando os percentuais e prazos previstos na 

legislação, conforme cláusula terceira do convênio citado, veja: 
 

“Cláusula terceira O repasse das cotas municipais e dos fundos constitucionalmente 
previstos far-se-á nos percentuais e prazos previstos na legislação, tomando como 
base a receita auferida com a cessão prevista na cláusula primeira.  
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 BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 780.  
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§ 1º Poderão os Estados mencionados na cláusula primeira proceder à cessão parcial 
do crédito objeto de parcelamento, reservando a parte que cabe aos munic ípios e aos 
fundos constitucionalmente previstos. 

§ 2º Na hipótese do parágrafo anterior, os munic ípios e os fundos continuarão 
recebendo as parcelas que lhes competem nos mesmos prazos e nos mesmos 
valores previstos na legislação.” 

 
   Portanto, com base nas análises realizadas, a operação de 

securitização não poderia ser realizada na forma operacional atualmente proposta, 
visto que estaria em desacordo com o dispositivo constitucional aqui citado.  
 

 
 
4.8. Do Processo em Trâmite Perante o Tribunal de Contas da União 
 
 

  Não obstante a decisão do processo em trâmite perante o Tribunal de 
Contas da União não seja vinculante a esta E. Corte de Contas Estaduais, nem de 

longe existe consolidação do entendimento dos órgãos reguladores e  
fiscalizadores, como pretende fazer crer a DEFESA. 
 

  Ademais, os argumentos do Ministério Público junto ao TCU são 
robustos e capazes de afastar os pareceres invocados pelo Estado do Paraná.  

 
  Desta forma, a reforma da decisão proferida nos presentes autos 
caberá exclusivamente ao C. Plenário desta Corte de Contas Estadual.  
 
 

 
4.9. Da Existência de “Manifestações Técnicas” Defendendo a Equiparação 
da Cessão de direitos Creditórios a Operação de Crédito  

 
 

  Sem razão a DEFESA. 
 
  Em que pese a insistência na supervalorização de determinados 

pareceres para desvalorizar o Acórdão do Tribunal de Contas da União, reforça -se 
que este E. Tribunal de Contas Estaduais tem competência e independência para 

fazer suas escolhas e propor suas decisões. 
 
  Assim, independentemente da existência de pareceres favoráveis ou 

contrários, o que importará ao final será a decisão soberana deste Tribunal de 
Contas Paranaense. 
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4.10. Da Real Conveniência de se Realizar a Cessão de Direitos Creditórios 
em Detrimento de Outras Medidas para a Recuperação de Crédito  

 
 

  Restou incontroverso a necessidade de se aprimorar os mecanismos 

e a eficiência da recuperação dos créditos públicos, consoante manifestação 
apresentada. 

 
  Assim, parece razoável a efetivação de referidas práticas para, 
posteriormente, empreender mecanismos como a securitização de direitos 

creditórios que poderão impactar no futuro do Estado do Paraná. 
 

 
 
4.11. Dos Custos 

 
 

4.11.1 Do Custo Para a Realização da Operação e Impacto Sobre Gestões 
Futuras 
 

  Segundo os defendentes (peça 23, fl. 14), como a cessão dos fluxos de 
direitos creditórios será realizada pelo valor de face 65, não existirá “custo” para o 

Estado do ponto de vista financeiro e contábil.  
 

  Por esse motivo, alegam (peça 23, fl. 15) que os custos envolvidos na 

securitização não são referentes à cessão, mas, apenas à operação. Inclusive, 
negritam que os custos operacionais serão integralmente suportados pela PRSEC.  

 
  Adiante, na peça supracitada (fls. 27), os defendentes reiteram que o 

Estado não terá custo quanto à cessão do fluxo, porque trata-se de processo 

automatizado de substituição de ativos. 
 

  Apesar de alegarem que não haverá custo financeiro para o Estado, é 
possível demonstrar que o Ente incorrerá em gastos (que geram desembolsos) em 
virtude do controle que exerce sobre o crédito tributário já constituído.  

  
  Pode-se citar o gasto com os serviços de cobrança e arrecadação dos 

tributos e o gasto com os serviços de contabilidade (controles orçamentários e 
patrimoniais) como exemplos de dispêndios. 

 

  Quanto ao custo sob o aspecto contábil, este tópico foi tratado em 
“Forma de Contabilização”. 
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 Ressalva: nos termos do Convênio Confaz (cláusula quarta), no momento da cessão, sobre o valor 
nominal dos créditos a serem cedidos deveria ser aplicado um redutor proporcional ao prazo e aos 

riscos para o recebimento integral do recebível.  
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4.11.2. Do custo para a realização da operação 
 

 

   De acordo com a defesa, pela realização da operação de securitização, 
os “custos” que ocorrerão e serão suportados pela PRSEC são de três naturezas:  

 
i) Custos operacionais (englobando despesas de pessoal e 

administrativas) para a manutenção da Companhia – C.O.; 
ii) Custos para a estruturação e realização da operação–C.E.R.O.; 

e 

iii) Custos referentes à remuneração dos debenturistas – C.R.D. 
 

 
  Os custos de manutenção referem-se às despesas administrativas 

relativas aos serviços de contabilidade, aos serviços de auditoria independente, à 

manutenção do registro perante à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e às 
publicações oficiais – peça 44, fls. 2 e 3. 

 
  Somados aos custos de manutenção a fim de consolidar o que se 

chamou de custos operacionais estão os custos de pessoal (peça 44, fl. 3). 

 
   Os custos para a estruturação e realização da operação são os 

atinentes à prestação de serviços técnicos de assessoria financeira para a 
estruturação, registro e distribuição pública da operação; à prestação de serviços 
profissionais de agente fiduciário; à contratação de banco liquidante e escriturador 

mandatário para atuar na emissão das debêntures; e à contratação de agência de 
classificação de risco para atribuir nota de crédito à operação – (peça 23, fls. 27 e 

28; e peça 44, fls. 1 e 2). 
 
  E por fim, segundo a Defesa (peça 23, fls. 28 e 31), os custos de 

remuneração dos debenturistas dependem das condições de mercado.  
 

  Os defendentes informaram que a definição da taxa de remuneração 
dos investidores se dará por meio de procedimento conhecido como “bookbuilding” 
(“leilão”).  

 
  Para exemplificar, e a título de comparação, foi mencionado que em 

operação similar à pretendida pelo Estado do Paraná, a Companhia Paulista de 
Securitização – CPSEC – realizou a emissão de debêntures que remuneram os 
investidores a uma Taxa Fixa (T.F.) de 2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos 

por cento) ao ano acrescida de uma Taxa Variável (T.V.) correspondente à taxa de 
remuneração do depósito interbancário – DI/CETIP. 

 
  Portanto, os debenturistas serão remunerados por uma Taxa de 

Remuneração Pactuada (T.R.P.) a ser definida. 

 
  No item II.3.12 – da “margem de lucro” a ser paga aos investidores – 

(peça 23, fl. 31), reafirmou-se que a remuneração paga ao detentor da debênture se 
dá pela soma de uma taxa fixa mais uma taxa variável. Essa, geralmente, equivale à 
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taxa livre de riscos (Selic/DI) e aquela determinada durante o processo de colocação 
das debentures no mercado pela percepção dos investidores/mercado sobre o risco 

do investimento. 
 
  Não há na manifestação constante à peça 23 e tampouco na 

manifestação juntada à peça 44 esclarecimentos quanto à remuneração que será 
paga ao detentor (Estado) das debêntures subordinadas66, ou explicação do porquê 

não haver remuneração para o Estado. 
 
  A seguir, demonstra-se, por meio do Quadro Resumo dos Gastos, o 

quanto será despendido pela PRSEC para operacionalizar a securitização 
pretendida pelo Estado: 

 

                                                 
66

 Extrai-se dos autos que a “venda” do fluxo de direitos creditórios será efetuada pelo valor nominal 

dos recebíveis atualizado para a data da cessão. Extrai-se, ainda, que o Estado receberá, como 
contraprestação do fluxo cedido, dinheiro e debêntures subordinadas. É notório que o dinheiro não 
fica parado no tempo (Lei Fundamental da Matemática Financeira), portanto, presume-se que o 

detentor das debêntures subordinadas também deve ser remunerado. Isso leva a crer que pelo 
menos a atualização monetária dos títulos mobiliários ocorrerá.  
Quanto à Lei Fundamental da Matemática Financeira, no que se observa a res peito dos efeitos do 

dinheiro no tempo, veja o que pensam Carvalho e Campos: 
 

“Na matemática financeira, o dinheiro nunca fica parado. (...) De forma que se nos 
adiantamos no tempo, o valor monetário aumenta.” (CARVALHO, Sérgio. CAMPOS, Weber.  
Matemática Financeira simplificada para concursos: teoria e questões com gabarito 

comentado. Rio de Janeiro, 2007. p. 1.) 
 

A respeito da remuneração das debêntures, Fortuna (p. 398) informa que ela pode ser composta de 
atualização monetária, taxa de juros e prêmio. (FORTUNA, Eduardo. Mercado financeiro: produtos e 
serviços. 19ª ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 2014.)  

Na Lei 6.404/76,  há dispositivos em que se permite cláusula de pagamento de correção monetária 
(art. 54, § 1º.), e de juros e outros direitos (art. 56) nas debêntures.  
Apesar de no instrumento legal conter a palavra “pode”, percebe-se que é manifesto o 

posicionamento do Mercado Financeiro quanto a necessidade de “remuneração do dinheiro” no 
tempo.  
 



DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR MKVN.2KJ4.S5G5.BD37.2

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
1ª Inspetoria de Controle Externo 

 

 49 

Custos de estruturação e realização da operação - C.E.R.O. a + b + c + d

a) Assessoria f inanceira para a estruturação, registro e distribuição pública da operação 2
R$ 850.000,00 + {[(0,29% . X) + (P.D.)] - R$ 850.000,00}

Etapa 1 - Assessoria à estruturação: 850.000,00R$                                                                           

Fase 1 - Análise de viabilidade 150.000,00R$                                                                           

Fase 2 - Estruturação preliminar 350.000,00R$                                                                           

Fase 3 - Formatação final 350.000,00R$                                                                           

Etapa 2 - Distribuição: (0,29% . X) + Prêmio de Distribuição

Fase 4 - Captação de recursos (X = nº. de valores mobiliários distribuídos x preço de integralização) 0,29% . X 

* Prêmio de Distribuição (P.D.) 50% . (0,29% . X)

b) Agente f iduciário R$ 5.400,27 a.a. + R$ 5.399,46 a.a.

c) Banco escriturador mandatário para atuar na emissão de debêntures R$ 2.000,00 (parcela única) + R$ 23.041,70 (a.a.)

d) Agência de classif icação de risco para atribuir nota de crédito à operação ~ R$ 85.000,00 a.a.

Custos Operacinais (ao ano) - C.O. 995.682,47R$                                                                           

Custos de Pessoal 743.489,00R$                                                                           

Custo de Manutenção 252.193,47R$                                                                           

Contabilidade 46.748,40R$                                                                             

Auditoria independente 167.499,96R$                                                                           

Manutenção de registro na CVM 12.748,11R$                                                                             

Publicações oficiais 25.197,00R$                                                                             

Custos referentes à remuneração dos debenturistas (Y3 = valor das debêntures) - C.R.D.4
[(TVR + TFR ) . Y] + D.Sd.

Debêntures seniores (D.S.) (TVR + TFR ) . Y

Taxa Variável de Remuneração (TVR) Geralmente equivale à Selic/DI.

Taxa Fixa de Remuneração (TFR) A ser definida - depende das condições do mercado.

Debêntures Subordinadas (D.Sd.) Não constou no processo.

Custos relativos à Securitização 1

 
 

(1) Os valores constantes da tabela foram retirados das peças 23 e 44. As 
fontes de dados dos valores obtidos são os contratos e as demonstrações 

financeiras padronizadas juntadas às peças 46/52. 
O quadro é sinônimo de dispêndio sob o enfoque financeiro (o quanto será 

desembolsado!). 
Para se apurar os valores dos gastos com a operação de securitização, 
optou-se por trabalhar com base anual. 

(2) A PRSEC pagará pelos serviços técnicos especializados de assessoria 
financeira para estruturação, registro e distribuição pública de valores 

mobiliários (i) R$ 850.000,00 pela execução dos serviços de Assessoria à 
Estruturação da Operação (fase 1 – R$ 150.000,00; fase 2 – R$ 350.000,00; 

e fase 3 – R$ 350.000,00); e (ii) 0,29% (vinte e nove centésimos por cento) 
sobre o número total de valores mobiliários distribuídos publicamente junto 
ao mercado, multiplicado pelo preço individual de integralização. Além disso, 
o contratado receberá prêmio de distribuição (P.D.) correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) sobre o % (percentual) de remuneração de distribuição 

se os valores mobiliários distribuídos totalizarem um volume financeiro igual 
ou superior o estimado na fase 3 (formatação final) da Etapa 1 (assessoria à 
estruturação).  
(3) A remuneração global devida ao contratado pela execução dos 
serviços objeto do contrato 3/2015 (peça 46) será apurada pela somatória 

dos valores pagos a título de Remuneração de Distribuição (0,29%) e do 
Prêmio de Distribuição, e pela dedução do valor correspondente à 

Estruturação da Operação, pago ao contratado pela execução dos serviços 
de Assessoria à Estruturação da Operação.  
Na hipótese de o valor referente à remuneração de distribuição ser igual ou 

inferior ao somatório dos valores pagos pelos serviços de estruturação da 
operação, nada mais será devido ao contratado a título de remuneração.  
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(4) X total = Y total. Utilizou-se do recurso de mudança de letra para 

demonstrar de forma didática como serão apurados os gastos. “X” é o valor 

apurado no momento da distribuição dos valores mobiliários (debêntures) e 
“Y” é o valor apurado no momento do pagamento dos títulos.  
(5) O valor do C.R.D. é igual à soma dos gastos com as debêntures 
seniores e subordinadas. Contudo, não foi possível demonstrar de forma 

mais objetiva o quanto será gasto, pois não constou nos autos qual será a 
forma de remuneração das subordinadas.  

 

  Após a definição do custo de remuneração dos debenturistas. Restou 
esclarecido nos autos que o “custo efetivo” (C.E.) da operação é determinado pela 

subtração da Taxa de Atualização Monetária (T.A.M.) – incidente sobre o fluxo de 
direitos creditórios cedidos – da Taxa de Remuneração Pactuada (T.R.P.). 

 

A fórmula do que se denominou custo efetivo é: 
 

C.E. = T.R.P. – T.A.M. 

 
Em que T.R.P. = T.F. + T.V.  

 

  No documento elaborado pela Defesa constou uma tabela com uma 
situação hipotética com base na previsão de percentuais relativos ao IPCA (índice 

de preços ao consumidor amplo) e à taxa de juros SELIC para tornar mais claro 
como se apura o custo efetivo da operação. 

 

  Além disso, foi apresentada uma tabela para demonstrar o custo 
efetivo de emissões de debêntures efetuadas por Sociedades de Economia Mista 

(COPEL, SANEPAR, e etc). 
 
  O custo efetivo a que a Defesa se refere trata, única e exclusivamente, 

da diferença entre a remuneração dos debenturistas (investidores) e o valor da 
atualização monetária do fluxo de direito creditório cedido. 

 
  Nos autos, constou também uma tabela intitulada de “Comparativo de 

Financiamento” (peça 23, fls. 15) a fim de se ilustrar possível economicidade com a 

utilização da operação de securitização diante de opção de um financiamento 
convencional. 

 
  Alegou-se que o custo efetivo de remuneração da operação é muito 

inferior a qualquer outra forma de captação de recursos pelo Estado. 

 
  Em respeito ao posicionamento dos subscritores da peça 23, concorda-

se com a importância da apuração do “custo efetivo”. Entretanto, deve-se esclarecer 
que o custo efetivo real da operação de securitização para fins de comparação (do 
ponto de vista do Estado) com outras formas de captação de recursos, tais qual um 

empréstimo, se dá pela apuração de todos os gastos necessários para a realização 
da oferta de debêntures ao mercado. 
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  Para esclarecer, o valor captado pelo Estado corresponderá ao valor 
das debêntures sêniores (em valor nominal). 

 
  Pelo exposto, o custo efetivo real da operação se dá pela fórmula a 

seguir: 

 
C.E.R. = C.E.R.O. + C.O. + C.R.D. – A.M.F.67 

 

  A grosso modo, com base na nota de rodapé nº 67 e com suporte nos 
valores constantes do quadro de custos, no ano em que ocorrer a operação, C.E.R. 

será igual a:  

 
R$ 1.116.523,90 + 0,435%X + C.R.D – A.M.F.  

 

E nos anos subsequentes igual a: 
 
R$ 1.114.523,90 + C.R.D. – A.M.F.  

 
  É com fundamento nestes valores que se esboça a possibilidade de a 

PRSEC ser uma Estatal Dependente do Estado do Paraná. 

 
  Esta percepção decorre do fato de a Companhia Securitizadora utilizar 

recursos provenientes da(s) integralização(ões) de capital social – aumento de 
participação acionária – para custear os gastos operacionais (inclusive pessoal). 

 

  O aumento de participação acionária permitido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal deve ser utilizado para ampliação das atividades 

operacionais da Estatal para que não se caracterize dependência da empresa 
(recebedora dos recursos). 

 

   Até a presente data, verifica-se por meio das Demonstrações 
Financeiras Padronizadas da Companhia que os gastos operacionais suportados por 

ela são bancados por integralizações de Capital Social originárias do Estado do 
Paraná e pelas receitas financeiras decorrentes da aplicação do numerário colocado 
pelos acionistas enquanto os recursos não são utilizados para tornar operacional a 

empresa. 
                                                 
67 Conforme Quadro Resumo de Gastos: C.E.R.O. = a + b + c + d 
 

Em que:  
 

(850.000 + {[(0,29%X) + (P.D.)] – 850.000}) + (5400,27 + 5399,46) + (2000 + 23041,70) + (85000) =>

 C.E.R.O. = 120.841,43 + [(0,29%X) + (50% . 0,29%X)] => 120.841,43 + 0,435%X 
 

Observe que esta fórmula aplica-se no caso de sucesso na fase de Distribuição dos valores 
mobiliários. 

Nota: é preciso relembrar que se o valor dos serviços relativos à fase de Distribuição 
for igual ou inferior ao valor dos serviços relativos à fase de Assessoria à 
Estruturação, o valor devido à empresa contratada será equivalente a R$ 850.000,00.  

Neste compasso, o C.E.R.C. equivaleria a R$ 970.841,43.  
 

Recorda-se que C.R.D. = [Y . (TVR + TFR)] + D.Sd. , e explica-se que A.M.F. é a Atualização 

Monetária do Fluxo de Créditos Cedidos. 
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   Pela narração dos defendentes, os gastos da PRSEC serão suportados 

pelos recursos provenientes do fluxo de direitos creditórios que será “cedido” pelo 
Estado.  
 

  Foi esclarecido que os valores procedentes do fluxo serão utilizados 
para o pagamento das debêntures seniores, dos custos operacionais da Sociedade 

de Economia Mista e, depois, das subordinadas. 
 
   Pelo fluxograma e pelas explicações apresentadas na peça 23 é 

possível observar que quando os recursos dos fluxos cedidos forem transferidos 
para a Conta Centralizadora da PRSEC (conta administrada exclusivamente pelo 

agente fiduciário), haverá o pagamento dos investidores (debenturistas) e 
posteriormente o repasse/transferência do saldo para a conta (de livre 
movimentação) da Estatal para que esta efetue o pagamento de seus custos 

operacionais e a liquidação das debêntures subordinas. 
 

  Nesta toada, tendo em vista que se pretende pagar as debêntures 
subordinadas por último, e que não há informações suficientes demonstrando de 
onde a PRSEC retirará recursos para custear todos os gastos necessários para 

operar e manter-se perene, verifica-se que a empresa manterá uma dívida 
perpetuante para com o Estado. 

 
  Esta explanação se aplica no caso de considerar possível a venda dos 
recebíveis da forma como pretende-se fazer, isto é, como operação típica de 

alienação. 
 

  Se esta hipótese não for a que se aplica, e se for configurada uma 
operação de crédito – tese defendida nesta instrução –, ainda assim, vislumbra-se 
uma dependência por parte da PRSEC. 

 
   Conforme demonstrado em “Contabilização”, quando há coobrigação68 

ou manutenção de controle dos direitos creditórios cedidos, para o Estado a cessão 
do fluxo deve ser vista como uma operação de empréstimo tomado (com a carteira 
de recebíveis funcionando como garantia) e para a PRSEC a operação deve ser 

vista como um recebível contra o Estado (direito a receber). 
 

  Dessa forma, o caminho do numerário – dinheiro – seria: 
 

(1) captação pela PRSEC de recursos junto ao mercado por meio da 

oferta de debêntures aos investidores; 
 

(2) repasse deste recurso para o Estado como um empréstimo; e  
 

(3)69 recebimento pela Securitizadora do valor devido pelo Estado. 

                                                 
68

 Em virtude de retenção substancial dos riscos e benefícios associados ao ativo financeiro.  
 
69

 Teoricamente, a PRSEC deveria receber do Ente o valor do empréstimo concedido acrescido de 

juros. Este procedimento parece ser consequência lógica da operação, inclusive porque para se 
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   A menos que a Companhia receba do Ente um spread70 superior ao 

valor que será pago aos investidores e que seja suficiente para o custeio dos gastos 
operacionais e fixos (Agente Fiduciário; Banco Escriturador; e etc), serão 
necessários recursos para suprir referidos gastos. 
 
 

 
4.12. Da Margem de Lucro a ser Paga aos Investidores e da Garantia de 
Aplicação do Produto em Investimentos 

 
 

  No tocante a margem de lucro a ser paga aos investidores não é 
possível discutir a sistemática apresentada na DEFESA, pois decorre 
exclusivamente das decisões tomadas para a realização da operação.  

 
  Quanto a garantia de aplicação do produto em investimentos, 

realmente a Lei 18.468/15 determina a destinação desses recursos exclusivamente 
para investimentos em obras de infraestrutura e logística. 
 

  Contudo, ressalva-se os apontamentos apresentados acima, 
especialmente sobre a questão contábil e seus desdobramentos. 

 
 
 
5. Da Conclusão 

 

   Pela análise das defesas e documentos apresentados, com 
fundamento na legislação, na doutrina e na jurisprudência sobre o tema, a presente 
Instrução constatou diversas inconformidades na operação de securitização 

pretendida entre o Estado do Paraná e a Companhia Paranaense de Securitização – 
PRSEC. 

 
   Entre as inconformidades discutidas nesta Informação, destacam-se as 
seguintes:  

 
5.1. Possível incompatibilidade da securitização de recebíveis de ICMS oriundos do 

Programa Paraná Competitivo, em razão do que disciplina a cláusula primeira do 
Convênio ICMS 104/02 (CONFAZ), pois enquanto este autoriza a cessão dos 
direitos de recebimento do produto do ICMS objeto de parcelamento judicial ou 

extrajudicial, o Programa Paraná Competitivo trata -se de moratória parcelada, 
efetivada através de Decreto Estadual. 

 
5.2. No que tange à contabilização dos créditos tributários vinculados ao processo 

de securitização, juridicamente, a DEFESA faz crer que a cessão do fluxo de direitos 

                                                                                                                                                         
pagar as debêntures, além do valor do empréstimo serão necessários recursos para pagar a 

remuneração dos investidores. 
 
70

 Diferença entre o valor do empréstimo – valor nominal – e o valor que será pago à PRSEC.  
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creditórios corresponde a uma venda de ativos. No entanto, pelo trabalho 
desenvolvido por esta equipe técnica, concluiu-se que, contabilmente, a operação de 

securitização engendrada pelo Estado do Paraná, se caracteriza como uma 
operação de crédito, pois no momento da ocorrência da transação surge um 
passivo, ao invés da baixa de um ativo. 

 
5.3. Ainda, quanto a análise da equiparação da operação de securitização à 

operação de crédito, esta instrução abordou o tema sob duas perspectivas. Em um 
primeiro momento estudou-se a transação ocorrida entre Estado e PRSEC, em 
seguida verificou-se a relação de dependência da PRSEC perante o Estado. 

 
5.3.1. No primeiro caso – transação ocorrida entre Estado e PRSEC – 

apesar da DEFESA insistir que a operação de securitização é 
semelhante a uma alienação permanente de ativos, o que se nota é 
que dado o firme compromisso de transferência dos fluxos dos 

créditos tributários assumido pelo Estado, surge no momento da 
ocorrência da transação uma obrigação. Constatou-se que quando há 

coobrigação ou manutenção de controle dos direitos creditórios 
cedidos, a cessão do fluxo deve ser vista como uma operação de 
empréstimo tomado. Seguindo essa linha de interpretação, é 

reforçada a ideia de existência de operação de credito na operação de 
securitização. 

 
5.3.2. No segundo caso, conforme discorrido nesse parecer, ficou 

demonstrado a relação de dependência financeira da PRSEC perante 

o Governo do Estado. Assim, caracterizada a Companhia como 
Empresa Estatal Dependente resta claro a necessidade da 

aplicabilidade da LC 101/2000 nas suas operações. 
 

5.4. Destacou-se também, sobre a impossibilidade de alienação da titularidade do 

crédito tributário, uma vez que este é bem público indisponível, inegociável e 
irrenunciável porque existe como instrumento necessário ao cumprimento dos fins 

do Estado. Assim, o crédito tributário não pode ser objeto de cessão, pois está fora 
do comércio, conforme artigo 286 do Código Civil.  

 
5.5. No que se refere ao cumprimento artigo 167, IV da Constituição Federal 

observou-se que o processo de securitização contém duas possíveis afrontas ao 

dispositivo constitucional.  
 
5.5.1. A primeira é a contida no parágrafo único do art. 30 da Lei nº 

18.468/2015, em que é vinculado o produto da arrecadação 
proveniente da alienação das debêntures (debêntures seniores) ao 

financiamento exclusivo de investimentos em obras de infraestrutura e 
logística. De forma indireta, com a realização da operação, o produto 
da arrecadação do ICMS será vinculado a uma despesa especifica. 

 
5.5.2. A outra possível afronta, refere-se ao fato de vincular-se a 

arrecadação dos impostos a um órgão, no caso a própria PRSEC. 
Ficou evidenciado que parte do valor destinado à Companhia será 
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utilizado para o custeamento das suas despesas operacionais, ou seja, 
a Sociedade de Economia Mista ficará com uma parcela dos valores 

recebidos do Estado. Pelo cenário apresentado parece ocorrer um 
descumprimento do texto constitucional, em vista de se estar 
vinculando a receita de imposto para manter as operações da 

companhia. 
 

5.6. Por fim, no que se refere aos custos para a realização da operação, de forma 

contrária ao que foi apresentado pela defesa, ficou demonstrado neste parecer a 

existência de custos para o Estado do ponto de vista financeiro e contábil. Em um 
primeiro momento, concluiu-se que o Estado incorrerá em desembolsos 
relacionados ao controle e administração do crédito tributário constituído. Ainda, 

dada a relação de dependência evidenciada na PRSEC, os desembolsos realizados 
pela Companhia serão de alguma forma pagos pelo Erário Estadual. 

 

  Diante das desconformidades evidenciadas, caso assim entenda o 
Plenário deste E. Tribunal de Contas Estadual, esta equipe técnica sugere a 

manutenção da decisão contida na Determinação nº 16 do Acórdão de Parecer 
Prévio nº 223/16. 
 

   Sucessivamente, caso o Plenário desta Corte de Contas entenda ser 
possível a realização da operação de securitização, sugere -se a observância das 

normas e limites constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000).  
 
É o parecer. 

 
Curitiba, 4 de julho de 2017.  

 
 
Caroline Paludetto Pascuti Dumke 

51.988-0 
 

 
Felipe Correa Ilkin 
51. 751-8 
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51.564-7 
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Luciane Maria Gonçalves Franco 
Inspetora 

 


