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CARTA
AO LEITOR 

Na era digital, a comunicação se revela cada 
vez mais necessária e fundamental na vida 
de todos nós. Os canais se multiplicam, 
são diversos e democráticos, permitindo a 
troca de informações de forma instantânea. 
Mas esta realidade também desperta o 
alerta sobre a credibilidade do que lemos, 
assistimos e ouvimos. 

Por isso, pensando em estar mais presente 
e proporcionar conteúdo confiável e 
relevante a todos que integram as 27 
secretarias de Fazenda dos estados e do 
Distrito Federal, o Comsefaz decidiu fazer 
esta revista, que será trimestral. Nestas 
páginas, você encontrará os temas prioritários 
trabalhados pelo Comitê e pautas atuais que 
merecem destaque por estarem diretamente 
relacionadas ao seu dia a dia.

Esta primeira edição traz um amplo 
apanhado das ações da atual gestão – 
contemplando assuntos como a Reforma 
Tributária, PEC Emergencial e auxílio-renda, 

Lei Kandir, Novo Fundeb, equilíbrio fiscal dos 
estados e o enfrentamento à pandemia de 
Covid-19. Também presenteia os leitores com 
uma entrevista exclusiva com a economista 
Monica de Bolle, que falou com nossa equipe 
diretamente dos Estados Unidos e fez projeções 
importantes sobre a crise no Brasil.

Outro tema abordado são os projetos 
de pesquisa – em parceria com o BID – 
encomendados pelo Comsefaz para ampliar os 
debates relativos às principais pautas e desafios 
da esfera federativa. E, claro, há espaço para os 
estados mostrarem suas iniciativas.

Quer participar das próximas edições?  
Envie sugestões e conteúdos ao  
ascom@comsefaz.org.br. 

Boa leitura,

Luciana Salimen
Editora



P
Palavra do 
presidente



Em defesa dos estados 
e do federalismo
O Comsefaz alcançou conquistas expressivas nos 
últimos anos. Organizamo-nos enquanto entidade 
representativa dos secretários de Fazenda dos 
estados e do Distrito Federal, reforçando a missão 
de buscar a integração dos entes e a articulação 
das pautas federativas. 

O foco da entidade é a defesa das demandas e dos 
interesses dos estados e da coletividade. Missão 
que está na origem e na própria razão de ser do 
Comsefaz e vem sendo cumprida com êxito desde 
o princípio das Fazendas estaduais reunidas como 
Comitê, no início dos anos 2000, cujo exercício vem 
se tornando mais efetivo ao longo dos anos. 

O Comsefaz se orgulha de estar entre os mais 
relevantes atores da agenda política e econômica 
do Brasil e de tantas vezes atuar como porta-voz 
na defesa de temas e bandeiras que são caras aos 
estados e ao país. Somos gratos por chegar onde 
chegamos, e isso nos estimula a perseverar nos 

debates e nas ações.

Esse protagonismo deve-se 
sobretudo à competência, à 

sensibilidade e à capacidade 
dos secretários de Fazenda 
de se unirem em torno 
de objetivos comuns, 
permitindo a construção de 
um espaço de cooperação 
e colaboração, muitas vezes 

abrindo mão de benefícios 
locais para abraçar causas 

que podem trazer 

ganhos e conquistas para todos. Isso demonstra 
sabedoria, grandeza e visão da relevância de cada 
estado para a federação.

Foi assim nas discussões e na elaboração da proposta 
da Reforma Tributária, nas articulações e mobilização 
pelos estímulos financeiros para enfrentamento da 
Covid-19, na defesa da compensação das perdas da 
Lei Kandir, no novo Fundeb, na Lei Complementar 
nº 178 e em muitas outras batalhas travadas 
recentemente e que continuam nos mobilizando e 
merecendo nossos esforços. 

As histórias dessas lutas estão narradas e passarão 
a ser registradas na Revista Comsefaz, que aqui 
apresentamos. Esta primeira edição destaca a atuação 
do Comitê e projeta perspectivas sobre temas em 
debate nas casas legislativas. Contém ainda matérias 
das Fazendas estaduais, artigos e entrevistas.

A Revista Comsefaz chega com a missão de divulgar as 
ações e iniciativas do Comitê e de ampliar os espaços 
para a difusão do conhecimento e o debate de ideias. É 
uma forma de destacar o relevante papel do Comsefaz 
e dos estados nas pautas de natureza tributária e fiscal 
e na defesa dos interesses da Federação. E também 
de celebrarmos a integração e a união de secretários, 
técnicos, assessores, colaboradores e todos os que 
fazem o Comsefaz, neste esforço coletivo de fortalecer 
os estados e o federalismo.

Boa leitura.

Rafael Fonteles
Presidente do Comsefaz
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O esperado fim do
“manicômio tributário”

Reforma 
Tributária

Expectativa de 
avanços na Reforma 
Tributária mobiliza 
o Comsefaz, que 
defende proposta 
avalizada por todos 
os estados 



Tramita no Congresso Nacional, por meio das 
propostas de emenda à Constituição – PECs 
45/19, na Câmara, e 110/19, no Senado, uma das 
pautas mais importantes da história política e 
econômica do Brasil: a reforma tributária. Além 
das referidas PECs, o Congresso analisa projeto 
do governo federal que propõem a extinção do 
PIS e COFINS para criação da Contribuição Social 
sobre Operações com Bens e Serviços – CBS.

A reforma tributária é prioridade para o 
Comsefaz, que assumiu o papel de protagonista 
na mobilização dos estados e articulação das 
lideranças partidárias do Congresso na defesa 
de uma reforma ampla, que inclua todos os 
impostos sobre consumo e capaz de padronizar  
e simplificar o sistema tributário. 

O objetivo principal da reforma, concordam 
todos os secretários de Fazenda dos estados 
e do Distrito Federal, é modernizar o sistema 
tributário nacional, hoje extremamente 
complexo, burocrático e ineficiente, que gera um 
enorme contencioso judicial e administrativo e 
compromete os investimentos  
e o desenvolvimento do país. 

“O sistema tributário nacional é um verdadeiro 
manicômio tributário! Cada estado tem suas 
regras, cada tipo de operação tem uma 
tributação”, afirma o secretário de Fazenda do 

Pernambuco, Décio Padilha, que coordena o 
grupo de trabalho – GT criado no âmbito do 
Comsefaz para discutir e elaborar a proposta 
de reforma tributária dos secretários de 
Fazenda dos estados e do Distrito Federal. 
“A situação atual da tributação brasileira 
é complexa, confusa e causa uma série 
de inseguranças para a União, os entes 
federados e os contribuintes”. 

O texto da proposta dos estados, aprovado 
pelas 27 unidades federativas, foi elaborado 
pelo GT, composto por secretários e 
técnicos das Fazendas estaduais, para 
discutir vias alternativas às PECs 45/19 e 
110/19. Além de incluir os entes federados 
na agenda de debates em torno da 
matéria, a iniciativa do Comsefaz tinha por 
finalidade garantir a inclusão dos temas de 
interesse dos estados na reforma. 

O desafio do GT era elaborar uma minuta 
baseada em oito eixos essenciais: 
simplificação, padronização, princípio 
de destino, fim da guerra fiscal, combate 
à regressividade, criação dos fundos de 
Desenvolvimento Regional e de Incentivo às 
Exportações, manutenção dos benefícios da 
Zona Franca de Manaus e não aumento da 
carga tributária. 



“O sistema tributário nacional 
é um verdadeiro manicômio 
tributário. Cada estado tem suas 
regras, cada tipo de operação 
tem uma tributação”

A discussão e elaboração da proposta mobilizou o 
grupo de trabalho da reforma tributária por vários 
meses e muitas reuniões e debates. A proposta 
foi discutida, aperfeiçoada e aprovada pelo 
Fórum de Secretários, em reuniões ordinárias e 
extraordinárias do Comsefaz realizadas em julho e 
agosto de 2019, e, em seguida, ratificada pelos 27 
governadores dos estados e do Distrito Federal. 

Em setembro de 2019, o presidente do Comsefaz, 
Rafael Fonteles, e os demais secretários de Fazenda 
foram à residência oficial da Presidência da Câmara 
e ao Senado Federal para entregar a proposta, 
em mãos, aos então presidentes das duas casas, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP). 

Em outubro de 2019, o texto foi protocolado na 
Câmara pelo deputado Herculano Passos (MDB-SP), 
como Emenda na Comissão – EMC nº 192/2019. 
Tendo por base a PEC 45/19, apresentada pelo 
deputado Baleia Rossi (MDB-SP), a EMC 192 prevê 
a unificação do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS para 
criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), nos 
moldes de um imposto de valor agregado (IVA).

Prevê ainda a criação do Fundo de 
Desenvolvimento Regional e do Fundo de 
Incentivo às Exportações, para possibilitar a 
implementação de políticas de desenvolvimento 
das regiões menos favorecidas e garantir recursos 
para manutenção e ampliação do sistema de 
logística fundamental para as exportações.

Segundo o secretário Décio Padilha, a 
proposta tem como base ações consagradas 
internacionalmente. “Tudo o que foi apresentado 
está em consonância com as melhores e mais 
modernas práticas utilizadas pelas nações 
desenvolvidas”, diz ele. 
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Para combater possíveis disparidades causadas pelo 
fim dos pacotes de benefícios fiscais e mudanças 
na lógica de tributação, a proposta apresentada 
pelo Comsefaz cria os fundos de Desenvolvimento 
Regional e de Incentivo às Exportações. O Fundo 
de Desenvolvimento Regional será um mecanismo 
mais eficiente de incentivo à investimento em 
regiões com piores vantagens comparativas, e o 
Fundo de Incentivo às Exportações será utilizado 
para manutenção e expansão do sistema logístico 
e de infraestrutura dos Estados exportadores. O 
valor de ambos chegaria a R$ 485 bilhões, montante 
proveniente de parte da alíquota da União.

A discussão em torno da Reforma Tributária avançou 
em 2019, mas teve seu ritmo reduzido no ano 
passado, especialmente no primeiro semestre, em 
função da pandemia da Covid-19 e do isolamento 
social decretado pelo governo. Apesar dos esforços 
dos estados e da disposição da comissão mista 
e das lideranças partidárias, a reforma não foi 
colocada em votação. 

Em fevereiro deste ano, os recém-empossados 
presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmaram 
que a reforma está entre as prioridades das duas 
casas. No início de fevereiro, depois de reunião com 
o presidente da Câmara e o presidente e o relator 
da comissão mista que analisa a reforma, senador 
Roberto Rocha (PSDB-MA) e o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), o presidente do Senado disse que a 
reforma tributária deverá ser aprovada entre agosto 
e outubro deste ano.

A previsão foi ratificada em encontro, no dia 5 de 
fevereiro, de Rodrigo Pacheco e Arthur Lira com o 
ministro da Economia, Paulo Guedes. O Comsefaz 
solicitou reunião com o relator da comissão mista 
e com os presidentes da Câmara e do Senado para 
discutir a votação da reforma.

Conheça os principais pontos 
da proposta do Comsefaz 

A minuta apresentada pelo Comsefaz propõe a 
junção de tributos da União (IPI, PIS e COFINS), 
dos estados (ICMS) e dos municípios (ISS) 
em um tributo único: o Imposto sobre Bens 
e Serviços – IBS. O IBS busca simplificar a 
tributação e garantir maior segurança jurídica 
para governos, empresas e consumidores.

Simplificação Fundos de Desenvolvimento  
e de Incentivo às Exportações

Como está a Reforma
no Congresso

O Comsefaz propôs a criação de um Conselho 
Federativo do IBS, formado por representantes 
de estados, municípios e da União. O 
grupo, formado por 27 representantes das 
unidades federativas, 10 da União e 12 dos 
municípios, seria responsável pela gestão e 
regulamentação da arrecadação centralizada. 
Entre outras atribuições, estipularia alíquotas 
mínimas e máximas para a tributação. A 
proposta ainda enfrenta resistência por parte 
do Governo Federal, que não concorda com a 
proporcionalidade. Por outro lado, a PEC 45 
não prevê participação da União no Comitê 
Gestor, garantindo maior poder de voto para 
os entes federados.

Conselho Federativo

Um dos principais avanços da proposta 
dos estados é o fim da guerra fiscal entre os 
entes federados. Para isso, ela acaba com os 
programas de benefícios e altera a lógica de 
tributação nos estados de origem, passando 
para o local de destino.

Com um imposto único e alíquota uniforme 
no destino, não haverá diferenciação entre 
produtos, garantindo o mesmo tratamento para 
todos, e será vedado qualquer benefício fiscal. 
A transição para o destino é um grande avanço 
para a Federação brasileira, o mecanismo 
colocará fim à guerra fiscal. 

Benefícios fiscais e
progressividade

11
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Em dezembro de 2014, o Conselho Nacional de 
Política Fazendária - Confaz, aprovou um Convênio 
de Cooperação Técnica que tratou da criação de um 
Novo Programa de Modernização da Gestão Fiscal 
(Profisco II) e estabeleceu diretrizes e recomendações 
técnicas para esse programa. 

No âmbito das discussões técnicas para a elaboração 
do referido documento, foi identificada a ausência 
de uma metodologia que fosse capaz de avaliar 
a gestão fiscal subnacional brasileira em sua 
especificidade e integralidade. Neste contexto, o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 
com o apoio da Comissão de Gestão Fazendária – 
COGEF e de todos os Grupos Técnicos do Confaz1  
e do Governo Federal, desenvolveu a Metodologia 
para Avaliação da Maturidade da Gestão Fiscal - MD-
GEFIS, baseada nas melhores práticas nacionais e 
internacionais. Esta metodologia aborda, em um 
único instrumento e utilizando os mesmos critérios, 
todos os aspectos relacionados à gestão fiscal.

Avaliando a 
maturidade da gestão 
fiscal nos estados

MD-GEFIS

Cristina Mac Dowell 
(BID)

Soraya Naffah 
(BID)

André Cordeiro 
(SEFAZ/BA)

Sandra Machado 
(SEFAZ/CE)
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A MD-GEFIS está organizada em três eixos: gestão fazendária e transparência 
fiscal, administração tributária e contencioso fiscal e administração financeira 
e qualidade do gasto público. Cada um está dividido em seis dimensões e 
em cada dimensão são identificados seus principais processos. Estes, por 
sua vez, são detalhados em requisitos, baseados nas melhores práticas 
nacionais e internacionais. O atendimento ou não dos requisitos define o 
nível de maturidade de cada processo e dimensão. No total são: 3 eixos, 18 
dimensões, 143 processos e 1.037 requisitos.

Vale ressaltar que o foco da metodologia é avaliar a maturidade dos 
principais processos que compõem a gestão fiscal dos estados, que é uma 
condição necessária, mas não suficiente, para um bom desempenho da 
gestão fiscal. Este, por sua vez, depende também de outras variáveis, como 
o arcabouço normativo e as decisões estratégicas da gestão.

Desde 2017, a MD-GEFIS já foi aplicada, com feedbacks muito positivos, em 24 
estados. Os resultados das avaliações, que pertencem a cada um dos estados, 
identificam as fortalezas e oportunidades de melhoria, visando a maior 
eficiência da administração tributária e da gestão dos gastos públicos com o 
objetivo de disponibilizar melhores serviços aos cidadãos. Estas informações 
têm sido utilizadas pelos órgãos fiscais para nortear as ações de seu 
planejamento estratégico, assim como subsidiar a priorização de iniciativas 
de programas de modernização. Em virtude da profundidade e assertividade 
da análise realizada pela equipe da MD-GEFIS, alguns estados desenvolveram 
sistemas informatizados para o monitoramento das iniciativas priorizadas e 
seus resultados, considerando a linha de base identificada. Novas rodadas de 
avaliação em cada estado permitem acompanhar a evolução da maturidade 
dos processos ao longo do tempo. Uma segunda aplicação foi realizada no 
Ceará e já foram recebidas diversas outras demandas. 

1 Participaram deste processo: a equipe fiscal do BID na Representação no Brasil, o Ministério da 
Economia e o Conselho Nacional de Política Fazendária Confaz, representado pela Comissão 
de Gestão Fazendária (COGEF), com o apoio do Grupo de Gestores Financeiros (GEFIN) e do 
Encontro Nacional dos Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT).
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Eixo I
Gestão Fazendária e Transparência Fiscal

Governança 
Pública

Gestão para 
Resultados

Gestão de 
Pessoas

Aquisições 
e Materiais

Transparência e 
Cidadania Fiscal

Gestão da TI

2,4

1,8

2,0

2,5
2,8

4,2

Eixo II
Administração Tributária e Contencioso Fiscal

Políticas e Gasto 
Tributário

Cadastro e 
Obrigação 
Tributária

Fiscalização 
e Inteligência 
Fiscal

Serviços ao 
Contribuinte

Cobrança e 
Arrecadação

Contencioso 
Fiscal

2,1
3,8

2,7
2,3

2,9

3,3

Nas últimas semanas foi efetuada a aplicação da metodologia no Tocantins – 
de forma virtual, em função da pandemia. A equipe de avaliação contou com 
especialistas e consultores do BID e com representantes da Bahia, Ceará, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.2 

Além da importância dos resultados individuais, a análise das avaliações do 
conjunto dos estados gera uma visão global da situação da gestão fiscal no 
país, permitindo identificar processos mais avançados e aqueles que mais 
necessitam de apoio técnico para o seu aprimoramento. 

Nos gráficos abaixo, são apresentados os níveis médios de maturidade para 
cada uma das dimensões da gestão fiscal analisada pela MD-GEFIS.

2 Cristina Mac Dowell, Soraya Naffah, Ana Lucia Dezolt, Patricia Bakaj, Andre Martinez (BID); André Cordeiro 
(SEFAZ/BA); Sandra Machado (SEFAZ/CE); Aline Chevrand (SEF/MG); Reuben Rocha (SEFAZ/RJ); Sergio Mota 
(SEFAZ/SP); Ricardo Gazel, Lilia Dobin, Flavio Galvão, Rodrigo Speziali, Eloisa Meireles (consultores do BID).
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As dimensões “transparência fiscal” e “gestão contábil”, fortemente 
normatizadas em nível nacional, destacam-se pelo maior nível de 
maturidade. Na administração tributária, a dimensão mais avançada é 
a de “cadastro e obrigações tributárias”, que foi muito impactada pela 
implantação, de forma padronizada, dos documentos e da escrituração 
fiscal eletrônica. Por outro lado, temas como qualidade dos gastos públicos, 
gestão de riscos e gestão de pessoas necessitam maior atenção. 

Estas informações geradas pela MD-GEFIS têm permitido ao BID e aos 
grupos técnicos do Comsefaz produzir conhecimento sobre os temas mais 
frágeis, assim como disseminar boas práticas de gestão entre os estados, 
fortalecendo o federalismo fiscal do Brasil. 

Eixo III
Administração Financeira e Gasto Público

Planejamento e Execução 
Orçamentária

Políticas, Programação 
e Execução Financeira

Gestão de Ativos 
e Passivos

Gestão da 
Dívida Pública

Gestão de Custos
e Gastos Públicos

Gestão Contábil

2,9
3,7

3,0

4,3

2,8

1,4
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Congresso promulga 
Emenda Constitucional que 
possibilita Auxílio Emergencial 
e agenda econômica do governo 
avança em Brasília

PEC Emergencial
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Em sessão solene no Congresso Nacional, os presidentes do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e da Câmara de Deputados, Arthur Lira (PP-AL), assinaram 
a promulgação da Emenda Constitucional 109, que cria novos dispositivos para 
evitar o descontrole nas contas públicas e possibilita a retomada eventual do 
pagamento do Auxílio Emergencial a trabalhadores de baixa renda.

A EC 109 originou-se na Proposta de Emenda Constitucional nº 186, a PEC 
Emergencial, apresentada em 2019 pelo governo federal como uma das três 
propostas do Plano Mais Brasil – as outras duas são a PEC 187, dos Fundos, e 
a PEC 188, do Pacto Federativo. A aprovação da PEC Emergencial foi colocada 
como condição pelo governo federal para a concessão do novo auxílio. 

O Comsefaz acompanhou de perto a tramitação e a votação da PEC, tendo em 
vista que os estados defendem o Auxílio Emergencial como forma de ajudar 
as famílias de baixa renda durante a pandemia e de melhorar as condições de 
consumo. Após tramitação turbulenta e pressão de diversas entidades, o texto-
base apresentado pelo Poder Executivo sofreu diversas alterações.

Confira alguns dos principais pontos da Emenda:

Auxílio Emergencial

Além de criar novos gatilhos para contenção de gastos e abrir espaço 
no orçamento federal para investimentos, a Emenda viabiliza a 
retomada do pagamento do Auxílio Emergencial, voltado para 
combater a crise causada pela pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o texto, fica previsto o montante de R$ 44 bilhões 
para custear o novo auxílio, os quais não estarão sujeitos às regras 
do teto de gastos. A partir de agora, quando as despesas primárias 
obrigatórias da União atingirem 95% do total previsto pelo teto, 
novas medidas de contenção entrarão automaticamente em vigor.

Mesmo com a mudança, o ministro da Cidadania, João Roma, 
garantiu que não haverá nova rodada de cadastramento para o 
repasse, impossibilitando a entrada de novos beneficiários no 
sistema. Segundo ele, o governo não teria tempo hábil para fazer um 
novo cadastramento de forma segura.
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Contenção de Gastos

Do lado da contenção de gastos, ficam instituídos novos mecanismos para controlar as 
despesas públicas. As novas normas se unem à Regra de Ouro, que proíbe a contratação 
de dívidas para quitação de despesas correntes, e ao teto de gastos, que limita as 
despesas primárias da União à inflação do ano corrente. 

A partir de agora, quando as despesas obrigatórias da União atingirem 95% do total 
previsto pelo teto, novas medidas de contenção entrarão automaticamente em vigor.  
A partir daí, ficará proibida a concessão de aumento de salário para servidores 
públicos, a contratação de novos funcionários e a criação de benefícios ou bônus. 
Novas contratações só poderão ser realizadas para reposição de pessoal ou para cargos 
de chefia. Além disso, elas não poderão representar aumento na despesa pública.

Alguns importantes pontos propostos pelo Executivo e aprovados no Senado foram 
revertidos na Câmara dos Deputados. Visando evitar uma maior desidratação pública 
da PEC antes da votação, os deputados retiraram, em acordo, o trecho que criava 
dispositivos para coibir progressões e promoções de carreira de servidores públicos. 
Na prática, os governos poderiam congelar salários para diminuir gastos do serviço 
público em momentos de dificuldades financeiras.

Também ficou de fora do texto, via destaque, o trecho que proibia a vinculação de 
receitas a fundos específicos, despesas ou órgãos. 
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Para isso, o texto propõe a 
extinção de municípios, a fusão 
de recursos de saúde e educação, 
o fim do socorro fiscal da União a 
estados e municípios, a diminuição 
dos repasses ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador e a criação do 
Conselho Fiscal da República. 

Já a PEC dos Fundos Públicos 
propõe a utilização de recursos 
que estão parados em fundos 
específicos para pagamento de 
parte da dívida da União. Além 
disso, segundo a proposta, novos 
recursos seriam, posteriormente, 
aplicados em programas de 
erradicação da pobreza e de 
Reconstrução Nacional.

Agenda Econômica 

A PEC Emergencial é parte do tripé do 
Plano Mais Brasil, agenda econômica 
criada pelo governo federal para 
“transformar o Estado”, criando mais 
estabilidade e diminuindo a dívida 
pública. O Plano abrange outras duas 
Propostas de Emenda à Constituição já 
apresentadas ao Senado: a PEC do Pacto 
Federativo (PEC 188) e a dos Fundos 
Públicos (PEC 187). 

O texto que trata sobre alterações do 
Pacto Federativo é o mais abrangente, 
e dependia da aprovação da PEC 
Emergencial para seguir tramitando no 
Congresso. A proposta quer reorganizar 
a distribuição de recursos entre União, 
estados e municípios, aumentando a 
autonomia e as responsabilidades dos 
entes federados. 
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Comitê promove 
projetos de pesquisas 
sobre federalismo, 
incentivos fiscais e 
outros temas urgentes 
para os entes federativos

Comsefaz investe em 
pesquisa para subsidiar 
a tomada de decisão das 
secretarias de Fazenda
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Os projetos estão sendo desenvolvidos por 
meio de pesquisas, coleta de informações 
dos estados e órgãos governamentais e de 
entrevistas com secretários, técnicos de 
Fazendas estaduais e especialistas conduzidas 
diretamente pelos pesquisadores. Para 
o economista José Roberto Afonso, que 
dirige um dos projetos encomendados pelo 
Comsefaz, os trabalhos poderão subsidiar 
os secretários de Fazenda e os estados a se 
posicionarem estrategicamente em questões 
relativas à federação.

A pesquisadora Thais Waideman Niquito, que 
coordena a outra pesquisa do Comsefaz, afirma 
que a iniciativa reflete uma avaliação holística 
do Comitê no âmbito da administração pública. 
“É um avanço do Comsefaz, pois sai da posição 
meramente administrativa ou executiva para 
uma preocupação de pensar o que tem sido 
feito em políticas públicas. Assim, a partir dos 
resultados, passa a avaliar e a propor coisas 
novas que possam melhorar a qualidade destas 
políticas”, observa.

A produção de conhecimento científico 
é fundamental para nortear a tomada de 
decisão de gestores da administração pública, 
especialmente no atual momento de crise em 
função da pandemia de Covid-19. Atento a esta 
realidade, o Comsefaz encomendou projetos 
de pesquisa sobre temas factuais e de grande 
interesse para os estados. Também participa de 
estudos que estão sendo realizados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O objetivo, diz o diretor institucional do 
Comsefaz, André Horta, é elaborar diagnósticos 
sobre os temas abordados de modo a 
embasar os debates e fundamentar decisões 
administrativas e proposições legislativas 
sobre as principais pautas e desafios da esfera 
federativa. 

“Esses estudos são importantes não apenas para 
aprofundarmos e ampliarmos o conhecimento e o 
debate sobre políticas públicas e outros temas que 
interessam aos estados, mas sobretudo para subsidiar 
a tomada de decisões das Fazendas e dos governos 
estaduais nos temas de interesse federativo”

André Horta, diretor-institucional do Comsefaz
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Conheça os projetos de pesquisa em 
andamento de iniciativa própria do Comsefaz

Os Estados na Federação 
Brasileira 

São dois os estudos encomendados pelo próprio Comsefaz: Os Estados na Federação 
Brasileira: Involução e Perspectivas pós-Covid-19 e Avaliação Econômica dos 
Benefícios Fiscais do ICMS.

“A meta é subsidiar o Comsefaz e, 
particularmente, os secretários 

de Fazenda, para se posicionarem 
estrategicamente em questões 

relativas à Federação. Compreender 
qual é o papel histórico dos estados 
na Federação e os mecanismos que 
permitiram um encolhimento desse 

papel é um caminho importante para 
retomar o protagonismo estadual”

O projeto, coordenado pelo economista 
José Roberto Afonso, está concluindo sua 
primeira fase e visa realizar um apanhado 
sobre o papel histórico e o futuro dos 
estados no federalismo fiscal brasileiro. 

Ao avaliar o modelo atual, com centralização 
de decisões no governo federal e o 
consequente impacto no enfrentamento à 
crise gerada pela pandemia, José Roberto 
Afonso diz que o momento é decisivo para 
o país. “A gestão do SUS na pandemia é 
emblemática nesse quadro. Isso dificulta a 
moldagem das políticas públicas frente às 
idiossincrasias de cada região, o que ficou 
evidente”, observa. 

O pesquisador, que divide a coordenação 
do projeto com o economista Kleber 
Pacheco Castro, destaca a postura do 
Supremo Tribunal Federal no contexto 
da crise sanitária ao permitir que os 
governos subnacionais tivessem alguma 
independência para conduzir as medidas 
de emergência. “Apesar de o país ser 
considerado um dos piores cases de 
enfrentamento à Covid-19 no mundo, esse 
cenário só não foi pior devido aos esforços 
de governadores e prefeitos”, conclui.
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Avaliação de Eficiência 
de Benefícios Fiscais

“A sociedade brasileira sabe quanto os 
estados gastam com despesa de pessoal 

e em investimentos. No entanto, não 
existe a mesma transparência sobre o 
que efetivamente os estados gastam 

em renúncias, em desonerações e, 
tampouco, se existe uma avaliação 

sobre a efetividade dessas renúncias  
e benefícios fiscais”.

O estudo, em fase inicial, pretende aferir se os 
incentivos fiscais no âmbito do ICMS produzem 
impacto distintivo sobre um conjunto de variáveis 
econômicas e sociais nos estados. Será avaliado 
se o faturamento, os empregos e a produção 
das empresas que recebem o benefício fiscal 
são efetivamente diferentes dos resultados das 
empresas que não o recebem. 

Thais Waideman Niquito, que coordena o 
trabalho, destaca a importância do projeto 
para os entes federativos, já que não há no 
Brasil nenhum trabalho científico similar. “Nas 
últimas décadas, os incentivos fiscais têm sido 
concedidos absolutamente no escuro. Existe 
uma expectativa de que a concessão favorece 
os estados concedentes, mas não há certeza 
absoluta. Mesmo com a grande dificuldade de 
aferir o impacto, qualquer luz, qualquer evidência 
já seria um avanço, pois hoje não temos 
absolutamente nada”, diz ela. 

Especialista em matéria de incentivos fiscais, o 
pesquisador Sérgio Gobetti disse em seminário 
realizado pelo Comsefaz no ano passado que, 
dado o ambiente de crise fiscal instalado no país, 
é importante avaliar e repensar o modelo de 
benefício fiscal via ICMS, que pode ser chamado 
de “gasto tributário”.
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investimentos. Em 1988, a Constituição 
começou a mudar essa estrutura, 
favorecendo os estados e, principalmente, 
os municípios – apesar de dar início a um 
processo de descentralização. 

Já a partir do governo Fernando Henrique 
Cardoso, com a volta do fortalecimento da 
União, percebeu-se uma crescente perda 
de importância dos governos estaduais, 
com queda de participação na receita 
tributária, crise fiscal, privatizações de 
estatais e processo de renegociação de 
dívidas com regras mais restritivas. 

Os entraves enfrentados pelos estados 
atualmente, na pandemia, jogaram luz a 
esta realidade. “Com uma concentração de 
poder muito forte na esfera federal, há um 
esvaziamento dos estados e uma expansão 
tutelada dos municípios. Com a pandemia, 
isso ficou mais claro. Hoje, os estados 
ficam, em grande parte, paralisados, 
pois dependem de recursos do governo 
federal”, aponta Lopreato.

Projetos desenvolvidos pelo BID
Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo BID serão publicados em uma coletânea de estudos 
sobre federalismo, que deverá servir de base para iniciativas e projetos dos estados. Cristina 
MacDowell, especialista líder da área de Gestão Fiscal do BID, disse durante reunião ordinária do 
Comsefaz, em dezembro, que os estudos buscam fornecer instrumentos para que os governos 
subnacionais repensem suas demandas e necessidades em políticas de desenvolvimento regional 
e proponham novos modelos de federalismo. Veja alguns deles:

Federalismo Brasileiro 
O projeto de pesquisa sobre o pacto 
federativo, coordenado por Francisco 
Lopreato, visa repensar a posição 
dos estados sobre o federalismo 
e as relações institucionais com a 
União. Uma proposta para mudar 
o quadro federativo, por exemplo, 
seria a criação de uma instância 
institucional intermediária no qual 
os governadores pudessem, de fato, 
criar e discutir política nacional. “Hoje, 
cada governador fala de um canto, 
mas o comando segue centralizado no 
governo federal. A ideia do projeto é 
rediscutir não apenas a situação fiscal 
de hoje, mas o próprio papel do governo 
estadual neste arranjo federativo”.

Para isso, o estudo mergulha na 
história da federação brasileira 
para traçar uma linha do tempo. O 
economista explica que o regime militar 
concentrava fortemente as receitas no 
governo federal e, com isso, passou 
a ditar as regras de atuação para os 
governos subnacionais e controlar os 
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Situação Financeira 
dos Estados

Reforma Tributária e 
Federalismo

A situação financeira dos 
estados, aliada à questão 
federativa, é o tema da pesquisa 
coordenada pelo economista 
Fabrício Augusto de Oliveira. 
O projeto analisa a situação 
dos estados a partir dos anos 
de 1990, com a economia em 
crise desde a década anterior – 
situação que desencadeou uma 
série de medidas para promover 
um maior equilíbrio fiscal até o 
ano de 2020. 

O estudo procura avaliar o alcance destas ações, 
bem como as reformas realizadas e as propostas 
para a reconstrução da ordem federativa no 
país. A ideia é demonstrar que, embora este 
ajuste fiscal seja essencial, ele não é suficiente. 
“Isso porque as bases da federação estão 
fragilizadas não somente pelo enfraquecimento 
financeiro dos entes federativos subnacionais, 
mas também pela perda de poder de decisão 
sobre suas próprias políticas, dada a forte 
centralização do Poder Executivo Federal, 
contribuindo para a redução da eficiência e 
eficácia do gasto público”.

A pesquisa considera que os vários programas 
de socorro financeiro prestados pela União aos 
estados, focados exclusivamente na questão 
do ajuste fiscal, foram importantes para mitigar 
a crise, mas insuficientes para solucionar o 
desequilíbrio de suas contas. E conclui que, 
para reconstruir a federação, é preciso ir 
além. “É essencial a introdução da revisão do 
modelo federativo na reforma tributária para 
reposicionar os estados como agentes vitais 
para a ordem econômica. Se o objetivo é, de 
fato, reconstruir as bases do federalismo, este é 
o único caminho possível”, sentencia Oliveira.

O economista Fernando Rezende acompanha há 
anos a repercussão internacional sobre reformas 
tributárias e afirma que o Brasil é o único país do 
mundo a propor debates sem tratar, antes, da 
discussão federativa. Rezende coordena o projeto 
de pesquisa Federalismo e Desenvolvimento 
Regional Pós-Covid-19 e Reforma Tributária. 

Segundo ele, essa atuação implica na criação de 
um enorme embaraço para aprovação da reforma 
tributária, pois qualquer mudança no campo da 
repartição das competências tributárias repercute 
de modo distinto nas receitas dos estados. O 
economista lembra que, recentemente, um 
organismo internacional apontou que o Brasil 
saiu da lista das 10 maiores economias do mundo, 
caindo para a 12ª posição. 

Para ele, é preciso realizar 
diagnósticos que identifiquem 
os problemas dos estados – e 
como lidar com eles. “O Brasil 
atravessa crises há muito tempo 
e não tem uma estratégia para 
sair dessa situação. (...) É preciso 
envolver todos os entes federados 
para discutir o diagnóstico e 
propor uma solução. A palavra da 
ordem é planejamento e buscar 
uma mudança estrutural – e não 
pontual”, conclui. 
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O Rio de Janeiro 
em reconstrução 
financeira
Guilherme Mercês*

A crise econômica e social decorrente da 
pandemia da Covid-19 atingiu em cheio as 
finanças dos estados e municípios. No Rio de 
Janeiro, foi ainda mais grave: além da queda 
da arrecadação de tributos, devido à recessão, 
o estado teve que lidar com uma forte redução 
em outra importante receita, a de royalties, 
após o preço do barril do petróleo atingir sua 
mínima histórica. 

Em junho do ano passado, o Tesouro estadual 
estimava um buraco de caixa de R$ 11 bilhões, 
valor superior a três folhas salariais. Não 
bastasse isso, o Conselho de Supervisão do 
Regime de Recuperação Fiscal exigia que o 
estado apresentasse compensações financeiras 
por conta de descumprimentos de vedações 
destinadas a restringir o aumento de despesas 
na casa de R$ 700 milhões. Caso as exigências 
não fossem atendidas, o Rio de Janeiro seria 
excluído do Regime de Recuperação Fiscal – 
RRF e possivelmente voltaria à situação caótica 
em que se encontrava em 2016, sem recursos 
até para pagar os salários dos servidores.

*Secretário de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro



27

Foram três os grandes desafios em 
2020: permanecer no Regime, pagar 
o funcionalismo em dia e garantir 
a prestação dos serviços públicos 
essenciais, especialmente na área da 
saúde. Missão cumprida. 

Para atender às exigências do RRF, entre 
outras medidas, bloqueamos quase 11 
mil cargos públicos. Também negociamos 
um waiver (suspensão de penalidade) 
em um contrato de antecipação de 
royalties, com economia de R$ 2,3 bilhões 
em 2020 e de R$ 3,6 bilhões em 2021. 
Firmamos acordos com empresas do 
setor de petróleo sobre a cobrança de 
ICMS relativo ao diesel marítimo, gerando 
arrecadação extraordinária de pelo menos 
R$ 1,8 bilhão, o que foi possível graças 
ao diálogo com a Assembleia Legislativa 
– Alerj para aprovação de projeto que 
viabilizou a iniciativa. O reforço na 
fiscalização tributária dobrou o número 
e o valor dos autos de infração frente a 
2019, garantindo um ingresso adicional 
de R$ 800 milhões aos cofres públicos. 
Resultado: fechamos 2020 com os salários 
em dia e com o menor nível de Restos a 
Pagar – RPs desde 2015.

O estado também deu fim à prática, 
adotada desde 2014, de se financiar 
via Restos a Pagar, ou seja, despesas 
empenhadas e não pagas num exercício. 
Em 2020, foram inscritos R$ 3,6 bilhões 
em RPs, sendo R$ 2,2 bilhões referentes 
à folha salarial de dezembro do 
funcionalismo – quitada em janeiro de 
2021. Outros compromissos, no valor de 
R$ 500 milhões, também foram liquidados 
no primeiro mês deste ano e o restante 

será honrado até março. Na prática, isso 
significa que as despesas contratadas 
neste governo estão sendo pagas em dia. 

Avançamos, ainda, na solução do estoque 
de RPs de anos anteriores, que era de 
R$ 18 bilhões em 2019, após o pico de 
R$ 20,3 bilhões em 2017 – ano em que 
as finanças do estado colapsaram. Em 
janeiro de 2021, esse passivo já caiu para 
R$ 11,7 bilhões. Para isso, três fatores 
foram determinantes: o corte gradual 
de despesas, o pagamento de R$ 4,3 
bilhões em RPs no ano e o cancelamento 
de outros R$ 3,3 bilhões decorrentes 
de prescrição, alterações legais e 
regularizações contábeis.

As regras definidas pelo Comitê de 
Programação das Despesas Públicas 
– CPDP, criado pelo governador em 
exercício, Cláudio Castro, e composto 
também pelas secretarias da Casa Civil 
e de Planejamento e Gestão, foram 
determinantes para esses resultados. 
Em 2021, medidas como leilão reverso, 
auditoria e ajuste contábil já estão 
em curso com o objetivo de zerar esse 
passivo e o estado se consolidar como 
bom pagador.

A reconstrução das finanças e da economia 
do Rio de Janeiro está em curso e vai 
muito além de cortar despesas e aumentar 
receitas. Ter a casa arrumada e as contas 
no azul significa, mais do que a frieza dos 
números, poder melhorar a qualidade 
da saúde, da educação e da segurança 
pública, além de estimular investimentos 
que gerem mais empregos e renda.



MMonica de Bolle

“A saúde e a 
economia estão 

totalmente
entrelaçadas e 

não há como 
separá-las” 
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Natural do Rio de Janeiro e radicada em Washington, nos Estados Unidos, Monica de 
Bolle, 48 anos, é considerada uma das economistas brasileiras de maior prestígio na 
atualidade. Com PhD na área, Monica é professora da conceituada Johns Hopkins 
University e pesquisadora sênior do Peterson Institute for International Economics. 

Nos últimos anos, tem se dedicado aos estudos em saúde pública e recentemente 
iniciou doutorado em Microbiologia e Imunologia na Georgetown University. Com a 
propriedade de quem carrega vasto conhecimento na área, analisa a economia e as 
políticas públicas sob a ótica do que acontece no mundo na área de saúde pública – 
correlação que nunca fez tanto sentido: há um ano, todas as decisões do planeta, das 
mais importantes às mais ordinárias, como o simples ato de sair às ruas, são guiadas 
por um vírus com alta capacidade de transmissão. 

E ela não economiza nas críticas à condução da crise que aflige o Brasil. “Enquanto 
insistirmos nesse equívoco de separar a saúde da economia, vamos estar não só 
dando murro em ponta de faca, mas colocando vidas e toda a economia brasileira em 
risco. Essa visão dicotômica leva ao colapso, que é um caminho sem volta”, afirma.

Para Monica, não há outra opção para combater a pandemia senão o lockdown nas 
áreas que concentram altos índices de transmissão. Ela também defende o Auxílio 
Emergencial, a fim de garantir a subsistência da população de média e baixa renda 
durante o período de isolamento. “O foco do gasto público hoje tem que estar em duas 
áreas, no Auxílio Emergencial e na saúde. E o que tiver que cortar do resto, a gente 
corta, porque o momento é assim”, sugere.

Em entrevista exclusiva à Revista Comsefaz, a economista projeta 
longo cenário de instabilidade ao Brasil após a pior crise sanitária 
do século e fala sobre as reformas necessárias para o país 
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Sua voz é uma das mais críticas à condução 
da política econômica brasileira durante a 
pandemia. O que há de errado e o que precisa ser 
feito para corrigir essa rota?

É possível corrigir, sim, mas é preciso haver uma 
mudança de enfoque e de olhar nesta crise que 
estamos vivenciando há mais de um ano. A natureza 
desta crise é muito diferente de uma crise econômica 
mais corriqueira e faz com que as respostas de política 
econômica tenham que ser diferentes. Nós erramos 
muito no ano passado e continuamos errando. Mas 
acertamos na medida do Auxílio Emergencial. Se não 
tivéssemos feito o Auxílio Emergencial, teríamos 
tido uma queda do PIB muito pior do que vimos 
ano passado e um sofrimento ainda mais intenso 
da população. O Auxílio Emergencial, mal ou bem, 
deu um sustento à arrecadação, que não teria existido 
se não houvesse esse auxílio. Estamos vivendo o 
período mais crítico dessa pandemia e que exige uma 
resposta mais dura do que demos no ano passado. 
O combate à crise de saúde pública e econômica 
estão de mãos dadas e envolvem lockdown e 
Auxílio Emergencial. O foco do gasto público hoje 
tem que estar em duas áreas: no Auxílio Emergencial 
e na saúde. E o que tiver que cortar do resto, a gente 
corta, porque o momento é assim.

Confira a 
entrevista exclusiva 
da economista 
para a Revista 
Comsefaz:

Reforma Tributária

Considerada pelos estados 
fundamental para simplificar 
o sistema tributário e criar um 
ambiente mais favorável aos 
investimentos, a reforma tributária 
é vista pela economista como 
necessária, mas exige ainda ampla 
discussão no Congresso Nacional. 

“Temos que tratar dois pontos na 
reforma tributária. A eficiência, 
porque são tributos em cima 
de tributos, e isso gera uma 
sobrecarga na economia, nos 
consumidores e nas empresas; 
e a extinção da regressividade. 
Dá para repensar a estrutura 
tributária brasileira para que 
ela seja simultaneamente mais 
eficiente e mais progressiva. É 
possível, mas requer tempo. Não 
dá para fazer a toque de caixa”.
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O Auxílio Emergencial foi a principal 
política de enfrentamento da pandemia 
em 2020 e continua sendo necessário. 
A PEC Emergencial possibilitará a 
prorrogação do auxílio por mais alguns 
meses, mas em valor reduzido. Esse 
valor reduzido é suficiente para dar um 
fôlego à economia?

O Auxílio Emergencial reduzido não vai, 
nas atuais circunstâncias, dar conta dos 
desafios da economia brasileira. O benefício 
reduzido de R$ 600 para R$ 300 já havia 
sido corroído pela inflação. Essa não é a 
solução. O que precisamos para ter um 
lockdown de fato é de um valor que garanta 
a subsistência dessas pessoas que vão 
ficar sem ir ao trabalho ou aquelas que não 
têm condições de trabalhar em casa e vão 
ter que deixar de trabalhar por um tempo. 
O valor do Auxílio nesse momento 
importa, e importa muito. Importa para 
conter a disseminação da pandemia 
e para conter os estragos econômicos 
que virão – querendo nós ou não. Com 
a pandemia descontrolada e com o 
sistema de saúde entrando em colapso, 
a economia entra em colapso. Por isso, 
precisamos de medidas sanitárias e do 
Auxílio Emergencial. Esse é um nó que 
o governo precisa aprender a desatar. 
E já é passada a hora de desatar esse nó, 
porque estamos vivendo com esse cenário 
há muito tempo.

As políticas de combate à pandemia 
no Brasil não foram coordenadas 
integralmente pelo Governo Federal e 
houve muitas críticas aos governadores 
por fecharem o comércio em momentos 
mais críticos. Você acredita nessa 
dualidade entre salvar vidas e salvar a 
economia? 

Não existe essa dualidade, e essa é a parte 
que tem sido mais aflitiva de observar 
no Brasil. Enquanto no resto do mundo 
essa visão dualista perseguida de forma 
equivocada no início da pandemia se foi, 
no Brasil, ela permaneceu. Enquanto se 
insistir nesse equívoco de separar a 
saúde da economia, vamos estar não 
só dando murro em ponta de faca, 
mas colocando vidas em risco e toda 
a economia brasileira em risco. A 
saúde e a economia estão totalmente 
entrelaçadas e não há como separá-las. 
Não existe um caminho em que você possa 
não fazer algo na saúde pública que não 
afete a economia. Vai afetar. O que estamos 
tratando aqui é pensar qual cenário vamos 
querer. A paralisação evidentemente tem 
um custo econômico, mas é um custo do 
qual você se recupera depois. Nós já vimos 
essa experiência em diversos países e até 
no próprio Brasil, de certa maneira. 
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O Governo Biden anunciou um grande 
pacote de combate à pandemia. Serão 
injetados cerca de 1,9 trilhão de dólares na 
economia americana. Qual a sua avaliação 
sobre o pacote e o impacto na economia 
internacional?

Esse pacote foi desenhado com a visão de 
que é preciso sustentar a economia e a saúde 
simultaneamente. As medidas que estão contidas 
no pacote são especialmente feitas para situação 
de pandemia. Para o momento atual dos Estados 
Unidos, onde já existe uma campanha nacional 
de vacinação que está avançando bem, vai ser um 
alívio grande. Ou seja, tem sim uma repercussão 
muito boa para a economia americana. E como 
ela é central, isso tem efeitos colaterais positivos 
no resto do mundo. Agora os efeitos colaterais vão 
se manifestar de maneira mais contundente nos 
países que estiverem com a situação controlada. 
Para nós, não adianta nada os Estados Unidos e 
certas partes do mundo estarem indo bem, se a 
pandemia estiver completamente descontrolada 
no país.

Isso inclusive afeta a relação com os nossos 
vizinhos da América Latina.

Exatamente. A P1, variante que surgiu em Manaus, 
já está em praticamente todos os países da América 
Latina. Os nossos vizinhos já estão afetados pela 
P1. Esse descontrole é uma ameaça regional, que 
põe em xeque a diplomacia com os nossos vizinhos 
imediatos e nem tão imediatos assim. Enfim, nos 
causa uma porção de problemas. 

Muitos economistas no exterior têm revisado 
algumas teses monetárias e fiscais, mas 
parece que aqui no Brasil custa muito essa 
revisão, principalmente nos centros de decisão 
de política econômica do país. Quais são as 
principais barreiras para as mudanças?

É muito difícil de entender isso, para ser sincera. 
Porque, de novo, para qualquer observador brasileiro 
que queira ter um olhar voltado para fora e que 
tenha ciência do que está se passando no resto do 
mundo nesse momento, as decisões e as escolhas de 
políticas públicas agora deveriam ser absolutamente 
óbvias. Não deveria ser motivo de controvérsia, 
de embates entre economistas ou sequer motivo 
de questionamento por quem quer que seja. As 
escolhas são bastante óbvias. Me aflige, porque  
é um negacionismo completamente irracional.

“O Brasil tem sido manchete dos principais 
jornais e fontes de artigos diversos em 
revistas renomadas com um olhar de muita 
preocupação. Essa percepção internacional 
é extremamente prejudicial. Enquanto todos 
os outros países estão fazendo esforços para 
vacinar suas populações e proteger as suas 
economias, o Brasil está indo exatamente na 
contramão.” 
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O PIB de 2020 registrou uma queda de 4,1%, retração menor do que o esperado, mas 
uma das piores da série histórica. Com isso, a economia brasileira não se encontra 
mais na lista das maiores do mundo. Qual a sua opinião sobre a inserção do Brasil no 
cenário internacional? Vai levar muito tempo para se recuperar?

Leva muito tempo. Podemos pegar o exemplo de uma recessão grave, em 2015 e 2016, mas 
que não tinha nada a ver com questões de saúde pública. Foram dois anos de recessão 
muito forte, e o Brasil não tinha sequer se recuperado quando a pandemia nos atingiu. Isso 
é só para sublinhar que recuperação de recessões profundas é um processo penoso. É mais 
penoso ainda se a gente insistir em ficar andando na direção contrária da que deveria, como 
temos insistido. Pensando no Brasil hoje, é muito difícil imaginar que vamos conseguir 
recuperar tudo que perderemos nesses dois anos – e já estou considerando o ano 
de 2021 quase como perdido se nada mudar – num horizonte de tempo considerado 
razoável. Não vamos conseguir nos recuperar daqui a quatro anos. E quanto mais 
tempo demorar para nos darmos conta disso, mais penoso será esse processo e mais 
prolongada será a recuperação. O diabo, como diz o clichê, está sempre nos detalhes. 
É exatamente como você desenha esse teto de gastos. 

Muitos economistas brasileiros defendem, para a retomada da economia no pós-pandemia, a 
manutenção do teto de gastos e a volta de uma agenda de reformas estruturantes. Qual a sua 
visão sobre as chamadas reformas estruturantes e quais devem ser as políticas no pós-crise? 

Eu não consigo imaginar o que é o nosso médio prazo sem pensar o que vamos fazer no curto. Se 
continuarmos no caminho que estamos agora, que é um caminho de deixar a economia entrar 
em colapso, nem adianta a gente falar de reforma, porque não vamos ter como fazer nada 
disso. Teremos que reconstruir uma economia quase do zero. Algumas das reformas eu considero 
bastante importantes. É importante fazer no Brasil uma reforma administrativa, mas não nos moldes 
que o governo apresentou. É preciso fazer uma reforma tributária no Brasil, diferente desse formato que 
tem sido tratado pelo governo. Nós só conseguimos fazer reformas dessa envergadura se tivermos uma 
economia de pé. A questão do teto de gastos é importante para o Brasil. É algo que vários países 
fazem e já fizeram. É uma regra fiscal, não tem nenhuma monstruosidade. Mas o nosso foi 
inadequadamente desenhado de princípio. Há formas de fazer um teto de gastos em que você 
garante a sustentabilidade das contas públicas no médio prazo, que é o que se quer com uma 
regra desse tipo, mas mantendo ao mesmo tempo uma flexibilidade para responder a choques. 
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Fala-se muito em Estado mínimo. Essa 
crise mostrou a importância de ter um 
Estado forte?

Sendo esta uma crise de saúde pública 
que precisa ser gerida pelo Estado, ficou 
muito em evidência que o seu papel é 
extremamente relevante e que é necessário 
que ele tenha o tamanho adequado. Em 
última análise, aquele determinado pelo 
próprio Estado. O Estado adequado muda 
em momentos de crise, porque você vai 
precisar de mais envolvimento dele. Mas 
isso não é uma condição permanente, 
depois você reajusta e volta ao que é um 
Estado adequado para aquela sociedade. 
Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, 
existe uma resistência enorme em relação ao 
papel do Estado na economia. Mas na crise, 
como estamos vendo agora, o papel do 
Estado é muito bem-vindo. No Brasil temos 
uma Constituição que define o tamanho 
do Estado. Então, a discussão do Estado 
mínimo, na minha opinião, é equivocada 
porque ela é inconstitucional de princípio.

Você citou há pouco a reforma tributária, que 
os estados defendem como essencial para 
simplificar o sistema tributário e criar um 
ambiente mais favorável aos investimentos. 
Qual é a importância dessa reforma e qual seria 
a mais próxima do ideal? 

Temos que tratar duas coisas na reforma tributária. 
Primeiramente, de eficiência, porque o nosso 
sistema tributário é muito ineficiente. São tributos 
em cima de tributos e isso gera uma sobrecarga na 
economia, nos consumidores e nas empresas. E, 
em segundo lugar, da extinção da regressividade. 
As duas coisas, na realidade, estão muito alinhadas, 
porque a falta de eficiência na estrutura tributária 
vem da quantidade de impostos sobre consumo 
e produção. E esses são os mesmos impostos 
que geram muita regressividade no sistema 
tributário brasileiro. Dá para reformular a 
estrutura tributária brasileira para que ela 
seja simultaneamente mais eficiente e mais 
progressiva, repensando toda a tributação 
sobre consumo e produção e o que temos de 
carga de tributação de imposto direto, que 
no Brasil é inadequada. A carga de imposto de 
renda que a gente tem no Brasil, por exemplo, é 
inadequada quando você compara a outros países.

“De novo, a nossa estrutura tributária tem 
que refletir o tamanho do Estado estabelecido 
pela Constituição. É preciso rever isso e talvez 
introduzir alíquotas progressivas no imposto 
de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. 
E precisamos pensar sobre a questão de 
tributação de patrimônio.”
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Em Ruptura, o primeiro volume da série Pilha de Areia, você aborda 
temas controversos e que dividem opiniões, como a discussão sobre 
renda básica universal. Ficou claro durante a pandemia a importância 
de um programa de transferência de renda?

Sim, com certeza. A pandemia deixou muito evidente quem são as pessoas 
vulneráveis no Brasil e o quão imperfeito ainda é o nosso sistema de 
proteção social, apesar de ter sido aprimorado e aperfeiçoado durante 
vários governos. Nós temos um programa, o Bolsa Família, que já foi 
reconhecido e elogiado mundialmente. Ele tem um foco correto na redução 
da pobreza. Mas nós temos muitas pessoas pobres no Brasil que não estão no 
nível de pobreza tão grande quanto as pessoas atendidas pelo programa, mas 
ainda assim são pessoas pobres, que não têm qualquer tipo de assistência. Esse 
contingente tende a ser essas que flutuam constantemente para dentro e para 
fora do mercado formal de trabalho. O Brasil estava indo num caminho muito 
bom no ano passado, quando começou a pegar essa discussão da renda básica. 
Nós ainda estamos com essa discussão, mas evidentemente ela perdeu o foco 
nos últimos meses. Acho que o momento é agora de retomar essa discussão. 
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GESTÃO
2019/21 
Comsefaz lidera ações 
e iniciativas nacionais 
em defesa dos estados 
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Nos últimos anos, a entidade mobilizou 
os secretários estaduais de Fazenda e 
articulou estratégias com parlamentares, 
entes públicos e privados. Idealizado 
em 2002 como forma de promover 
a integração e a articulação entre as 
Fazendas estaduais, o Comsefaz assumiu, 
nos últimos anos, o protagonismo na 
articulação dos interesses dos estados e 
liderou uma série de ações em defesa da 
saúde financeira dos entes federativos. 

Destacam-se entre os temas e bandeiras 
defendidos pelo Comsefaz em 2019 e 
2020 a reforma tributária, as ações para 
socorro emergencial aos estados na 
pandemia da Covid-19, a compensação 
das perdas financeiras da Lei Kandir, o 
novo Fundeb e o projeto que resultou 
na Lei nº 178/2021, elaborado para 
promover o equacionamento das dívidas 
dos estados e municípios com a União e 
proporcionar equilíbrio fiscal. 

“Nós mantemos diálogo frequente, 
por isso estão sendo mais 
velozes a troca de experiências, 
o compartilhamento e a adoção 
das melhores práticas. Tem sido 
nosso papel na presidência tornar 
a instituição mais forte, para 
que, quando ela se manifeste, 
tenha uma legitimidade maior e 
influência no debate federativo, 
legislativo e com o Judiciário”.

Para encontrar soluções e sugerir 
propostas a esses temas prioritários aos 
estados, o Comsefaz promoveu uma 
série de reuniões, encontros e debates 
entre os membros da entidade. O 
Comitê também articulou pautas com o 
Congresso e o governo federal, a fim de 
encaminhar propostas que atendessem 
aos interesses dos estados e demais 
atores envolvidos – União e outros entes 
públicos e privados. 

O presidente do Comsefaz e secretário 
de Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, 
afirma que os resultados só foram 
possíveis graças ao trabalho conjunto 
dos 27 secretários de Fazenda dos 
estados e do Distrito Federal, que, 
apesar das particularidades de cada 
Estado, trabalharam em prol de um 
consenso nas principais bandeiras 
defendidas pelo Comitê.



Diretoria do Comsefaz entrega proposta da Reforma Tributária na 
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Reforma Tributária

Nós percebemos que havia um 
momento favorável no Congresso 
para aprovação. Então, procuramos 
fazer o nosso dever de casa”.

Rafael Fonteles 
Presidente do Comsefaz  
e secretário de Fazenda do Piauí

Um dos assuntos prioritários do Comsefaz é a reforma 
tributária – considerada fundamental para modernizar o 
sistema tributário nacional e promover ganhos econômicos 
para a União, os estados e os municípios. Além de modernizar 
e padronizar o sistema tributário, criando um ambiente 
favorável a investimentos, a reforma visa a transparência e a 
simplificação dos processos, o combate à regressividade e o 
fim da guerra fiscal entre os estados. 

A entidade assumiu papel de protagonista nessa discussão 
e começou a debater os pontos da PEC 45, protocolada pelo 
deputado Baleia Rossi (MDB-SP), evoluindo para a elaboração 
de uma proposta alternativa, com pontos essenciais para os 
estados. Na oportunidade, a diretoria do Comsefaz enxergou 
o avanço da proposta e antecipou-se para dar início às 
discussões sobre o tema. 

“Ainda no mês de março de 2019, a gente percebeu o 
movimento do Congresso, liderado pelo presidente da época, 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), de colocar a reforma 
tributária como uma das mais importantes do país. Nós 
percebemos que havia um momento favorável no Congresso 
para aprovação. Então, procuramos fazer o nosso dever de 
casa”, explica Rafael Fonteles
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Adoção de um Imposto 
Sobre o Valor Agregado 
Subnacional (IBS), com 

base ampla de tributação

Após ouvir todos os secretários estaduais de Fazenda, 
cada um expondo seus pontos, a entidade chegou 
a um consenso para a elaboração de um texto 
alternativo, baseado em duas PECs que já tramitam na 
Câmara (PEC 45/2019) e no Senado (PEC 110/2019). A 
proposta apresentada pela entidade propõe a adoção 
do Imposto sobre o Valor Agregado Subnacional (IBS), 
com base ampla de tributação, princípio de cobrança 
no destino, crédito financeiro e desoneração de 
investimentos e exportações, além de mecanismos 
de compensação de perdas e de redução de 
desequilíbrios regionais. 

“Os 27 secretários, mesmo com visões diferentes em 
alguns pontos, conseguiram convergir para um texto 
único. É uma proposta que resguarda os interesses dos 
estados, mas dentro da lógica de simplificar os tributos 
sobre consumo e de fazer um imposto sobre o valor 
adicionado ou sobre bens e serviços, respeitando as 
diretrizes dos melhores sistemas tributários do mundo”, 
afirma o presidente do Comsefaz.

Depois de chegar a um denominador comum para a 
elaboração de uma proposta única, o Comsefaz reuniu-
se com entidades públicas e privadas para ouvir as 
demandas específicas de cada setor, visando aprimorar 
ainda mais o texto. “Passamos a interagir com os 
outros interessados na reforma tributária – munícipios, 
governo federal, setor produtivo e academia –, que 
estudam muito sobre esse tema, dado que o país tem o 
pior cenário tributário do mundo. Foi um debate muito 
longo e ainda estamos fazendo isso”, ressalta. 

Rafael Fonteles explica que a troca de comando na 
Câmara e no Senado, em fevereiro de 2021, pode trazer 
um fôlego novo e dar celeridade à Reforma, apontada 
pelo governo federal como uma das prioridades 
deste ano. “A pauta da Câmara e do Senado é muito 
dependente da posição da mesa diretora, que já 
sinalizou que vai colocar a reforma como prioridade. 
Estamos aguardando uma manifestação do relator 
e do presidente da comissão mista, mas temos a 
esperança de ter o texto votado em breve”.

Propostas do Comsefaz para a Reforma Tributária:

Princípio de 
cobrança no 

destino

Crédito financeiro 
e desoneração de 
investimentos e 

exportações;

Mecanismos de 
compensação de 

perdas e de redução 
de desequilíbrios 

regionais. 
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Principal mecanismo de financiamento da educação 
básica pública do país, o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – Fundeb recebeu atenção 
especial do Comsefaz. Com origem nos impostos 
coletados nos âmbitos estadual e municipal, o Fundo 
tinha, até este ano, cerca de 90% dos recursos bancado 
por esses entes e somente 10% pelo governo federal. 

Do total da receita do Fundeb no ano passado, 
cerca de R$ 150 bilhões vieram das contribuições de 
estados, Distrito Federal e municípios, causando um 
impacto profundo nos cofres dos estados. O novo 
Fundeb, aprovado no final do ano passado e em 
vigor desde 1º de janeiro, estabelece novas regras 
para a operacionalização e distribuição dos recursos 
destinados à educação básica pública, com maior 
contribuição da União – passando de 10% para 
23% ao longo de seis anos – e foco na redução das 
desigualdades regionais e no estímulo ao aprendizado. 

O Comsefaz teve papel fundamental na PEC que 
resultou no aumento gradual da participação da 
União. Ainda em 2019, o Comitê iniciou a mobilização 
de governadores e a articulação na Câmara e Senado 
junto a deputados e senadores em torno do projeto. 
O objetivo era garantir a votação da PEC 15/2015, de 
relatoria da deputada Professora Dorinha (DEM-TO), que 
tornava o Fundo permanente a partir de 2021 (o Fundeb 
seria extinto em 2020). 

Novo Fundeb
O presidente Rafael Fonteles, o diretor 
institucional André Horta e outros membros 
da entidade participaram de reuniões 
com a relatora da PEC e de audiências 
públicas na Câmara e Senado acerca da 
proposta. O principal ponto defendido pelos 
secretários era o aumento da participação 
da União nas despesas do Fundeb. Essas 
reuniões, audiências e debates se estenderam 
por todo o primeiro semestre de 2020, até 
a aprovação da PEC, em agosto do ano 
passado. Entretanto, ainda era necessário 
aprovar o Projeto de Lei nº 4.372/2020, que 
regulamentava o novo Fundeb – o que só 
ocorreu no dia 17 de dezembro. A proposta foi 
sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 
25 de dezembro. Até este desfecho, o Comitê 
continuou atuando fortemente para garantir as 
conquistas dos estados e municípios.  
“O Comsefaz tem uma visão clara de que a 
distribuição dos recursos arrecadados pelo 
Estado como um todo, entre os entes da 
Federação, deve ser rediscutida. Os estados 
perderam participação no bolo tributário 
ao longo das últimas décadas, ao passo 
que aumentaram suas responsabilidades 
das políticas públicas. Essa rediscussão 
do pacto federativo é uma temática 
fundamental da nossa atuação”, 
 destaca Fonteles. 

Aumento gradativo da complementação 
da União no Novo Fundeb

10% para 12% em 2021
12% para 15% em 2022
15% para 17% em 2023
17% para 19% em 2024
19% para 21% em 2025
até alcançar 23% em 2026

de 10% para 23% até 2026

Comsefaz em audiência sobre o novo Fundeb, na Câmara
Fotos: Divulgação / Comsefaz
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Compensação das Perdas 
da Lei Kandir

Audiência de conciliação no STF sobre a Lei Kandir

A atuação do Comsefaz também foi decisiva para garantir o encerramento de ação judicial 
que cobrava, no Supremo Tribunal Federal – STF, o pagamento de compensação aos estados 
pelas perdas com a instituição da Lei Complementar nº 87/1996, a chamada Lei Kandir, que se 
arrastava desde 2013. Com o lema “Exportar é o que importa”, a Lei entrou em vigor em 1996 
para estimular a venda de produtos ao exterior, isentando aqueles destinados à exportação 
do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), 
uma das principais fontes de renda dos estados. 

Uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), proposta em 2013 pelo Governo 
do Pará e apoiada por vários outros estados, resultou numa longa e árdua batalha para 
compensar a perda de receita dos estados. A legislação impôs perdas bilionárias aos estados e 
ao Distrito Federal. Em maio do ano passado, os estados e a União firmaram acordo em torno 
da ADO 25 para o pagamento de R$ 58 bilhões aos entes – divididos em parcelas até 2037 – 
como compensação pelas perdas. Outros R$ 4 bilhões ficam condicionados à realização do 
leilão de petróleo dos blocos de Atapu e Sépia, na Bacia de Santos (SP). 
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Lei Kandir
Linha do tempo

A lei é publicada e entra em vigor

O estado do Pará entra com ação 
no STF questionando as perdas

O STF concede prazo de 12 
meses para a regulamentação

Relator da ação, Gilmar Mendes 
estende as negociações e autoriza 
a criação de uma comissão 
de estudos para elaborar uma 
proposta de regulamentação da 
Lei Kandir

Maio
STF homologa o acordo para  
a União compensar as perdas  
dos estados

Dezembro
A Lei Complementar nº 176/2020 
é sancionada, permitindo que 
estados e municípios recebessem 
a primeira parcela referente à 
compensação das perdas da 
Lei Kandir

Para Rafael Fonteles, a articulação dos estados 
com o Judiciário e, posteriormente, com o 
Congresso Nacional foi fundamental para 
colocar fim a uma disputa que já se arrastava 
há anos. “A questão começou judicializada 
com a ADO 25. Em função disso, o Supremo 
abriu a possibilidade da conciliação depois 
de alguns anos. E essa articulação mediada 
pelo Judiciário possibilitou que os estados 
e a União apresentassem uma proposta. 
Eram valores bem díspares e chegou-se a 
um meio do caminho”, relembra o presidente, 
completando que “com bom senso, se 
encerrou esse litígio de muito tempo”.

No entanto, para que as transferências de recursos 
começassem ainda em 2020, era necessária a 
aprovação de projeto no Congresso, prevendo os 
recursos e a edição de Lei Complementar. No dia 
29 de dezembro, foi sancionada a LC 176/2020, 
oriunda do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 
133/2020, permitindo que estados e municípios 
recebessem, em 31 de dezembro, a primeira 
parcela referente à compensação das perdas da 
Lei Kandir, no total de R$ 4 bilhões. 

“A decisão do ministro Gilmar Mendes (relator 
da ação no STF) foi no sentido de o Congresso 
regulamentar os termos do acordo. Isso foi 
aprovado primeiro no Senado, depois na Câmara 
dos Deputados, sancionada pela Presidência da 
República e já cumprida a primeira parcela no 
último dia do ano passado”, pontua. 

1996

2013

2016

2019

2020
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Outro tema que ganhou muita atenção do 
Comitê nos últimos anos foi o PLP nº 101/2020. 
A proposta resultou na Lei Complementar nº 
178/2021, sancionada em janeiro e que promove 
o equacionamento das dívidas dos estados e 
municípios com a União e aprimora o Regime de 
Recuperação Fiscal – RRF. A lei altera as regras de 
refinanciamento das dívidas dos estados e permite 
que aqueles com baixa capacidade de pagamento 
possam aderir ao RRF e voltar a contratar operações 
de crédito com o aval do governo federal – desde que 
se comprometam a adotar medidas de ajuste fiscal 
de caráter estrutural. 

Além disso, a legislação instituiu o Programa de 
Acompanhamento e Transparência Fiscal – PAT, 
que estabelece as regras de adesão dos estados ao 
RRF e de repactuação das dívidas com a União, e o 
Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal – PEF, com 
o conjunto de metas e de compromissos destinados 
a promover o equilíbrio fiscal e a melhoria da 
capacidade de pagamento dos entes federados. 
A pauta é uma das bandeiras do Comsefaz e foi 
debatida incansavelmente pela entidade.

Equilíbrio Fiscal 
dos Estados

Os secretários de Fazenda realizaram diversas 
reuniões e discussões com parlamentares e 
órgãos do governo, especialmente do Ministério 
da Economia, para chegarem a uma proposta 
que atendesse os interesses dos estados e 
proporcionasse equilíbrio fiscal às unidades 
federativas. “A proposta já tinha apoio dos estados 
e fizemos contribuições junto aos deputados para 
aperfeiçoar alguns pontos. É um exemplo claro 
de interação dos estados com o Ministério da 
Economia e o Poder Legislativo e que resultou, 
após um ano e meio de discussões, num projeto 
que será muito importante para a transparência, 
equilíbrio e recuperação fiscal  
dos estados”, avalia Fonteles. 

Para o presidente do Comitê, a Lei Complementar nº 
178 trará fôlego fiscal aos estados em curto prazo ao 
atender a diversidade de situações fiscais e oferecer 
a possibilidade de operações de crédito para 
contribuir no plano de equilíbrio fiscal. “Estamos 
agora nas discussões da regulamentação dessa lei e 
esperamos que seja o mais breve possível, para que 
possa alcançar os seus objetivos”, diz. 

Reunião do Comsefaz com Receita Federal, Secretaria da Fazenda Nacional, PGFN e Ministério da Economia
Foto: Divulgação / Comsefaz
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A atuação do Comsefaz foi especialmente decisiva e 
importante para garantir medidas de enfrentamento 
da pandemia da Covid-19 e manter a saúde financeira 
dos estados na crise causada pelo novo coronavírus. 
Desde que surgiram os primeiros casos da doença no 
exterior, ainda no início de 2020, a entidade começou a 
se preparar para a inevitável chegada do vírus ao país. 

Diante da ameaça concreta de a crise sanitária afetar 
drasticamente a economia – cenário que rapidamente 
se comprovou –, o Comsefaz uniu esforços para 
garantir a aprovação no Congresso Nacional e a sanção 
presidencial do Projeto de Lei Complementar nº 
39/2020, que resultou na Lei Complementar nº 173/2020, 
instituindo as medidas de socorro emergencial aos 
estados e municípios por conta da pandemia. 

Pacote de Estímulos para 
Combater a Crise da Covid-19

“Ainda nos primeiros sinais 
do tamanho do problema, o 
Comsefaz procurou se reunir, 
ainda em fevereiro e início de 
março [de 2020], para já propor 
medidas em função do cenário 
que estava chegando”,  
conta Rafael Fonteles.
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Entre as medidas, a destinação de R$ 60 bilhões para os entes federados e a suspensão 
dos pagamentos de dívidas com a União e bancos públicos, além de recomposição 
das perdas dos Fundos de Participação dos Estados – FPE e dos Municípios – FPM. “Do 
ponto de vista econômico e fiscal, nós propusemos várias medidas ainda no mês de 
março. Felizmente, muitas delas foram acolhidas pelo Congresso e pelo governo federal, 
uma injeção de liquidez e de recursos muito forte, a maior da nossa história, e num 
curto espaço de tempo. Essas medidas contemplavam as pessoas que perderam renda 
em função da pandemia, empresas que perderam oportunidades de faturamento e de 
execução de suas atividades e os entes da Federação subnacionais que não podem se 
financiar”, reforça o presidente do Comsefaz.

Rafael Fonteles destaca que, entre maio e junho de 2020, os secretários estaduais de 
Fazenda enviaram cartas e ofícios ao governo federal e aos dirigentes do Congresso 
relatando a grave situação fiscal dos estados e cobrando auxílio. Nos dois meses seguintes, 
uma nova mobilização resultou na prorrogação das medidas até dezembro de 2020. O 
socorro emergencial foi fundamental para garantir a manutenção dos serviços públicos, 
ampliação do atendimento à população e os salários em dia durante a pandemia.

Em janeiro de 2021, o Comitê enviou nova manifestação ao Congresso solicitando a 
prorrogação do estado de calamidade e a adoção de novas medidas de socorro aos 
estados, auxílio ao trabalhador de baixa renda e apoio às empresas. “Sabemos da 
dificuldade fiscal da União e dos estados. Porém, numa emergência como é esse caso de 
calamidade pública, o endividamento fica para ser tratado num segundo momento, com 
as reformas. O mais urgente é o socorro à questão da saúde pública e das finanças dos 
entes para não paralisarem os serviços públicos. Senão o problema fica maior ainda para 
se resolver”, finaliza o presidente do Comsefaz.

Distribuição de recursos aos estados em ações de enfrentamento 
à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros:

R$ 7 bilhões aos estados 
e ao Distrito Federal; 

R$ 3 bilhões municípios;

R$ 10 bilhões 
para ações de saúde 
e assistência social

R$ 30 bilhões aos estados 
e ao Distrito Federal

R$ 20 bilhões municípios

R$ 50 bilhões 
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COMSEFAZ360
Gestão Responsável
para Combater a Crise

Paraná

Mesmo com a queda na arrecadação tributária 
no Paraná, as receitas correntes fecharam 2020 
com um aumento real de 1,1%. Para manter 
as contas no verde, a Secretaria de Fazenda 
paranaense tomou uma medida corajosa: a 
criação da Lei de Qualidade e Responsabilidade 
Fiscal – LQRF, que estabelece novas normas 
para finanças públicas e age como uma forma 
de complemento à Lei de Responsabilidade 
Fiscal federal.

O objetivo é garantir a qualidade do gasto 
público e a manutenção e viabilização de 
serviços essenciais – inclusive em momentos 
de crise, como o atual. De acordo com o texto, 
nenhum investimento cuja execução ultrapasse 
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem 
prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei 
que autorize sua inclusão, sob pena de crime de 
responsabilidade. 

Renê Garcia Júnior, 
secretário da Fazenda 
do Paraná



Outra novidade é que qualquer proposição 
que acarrete no aumento de despesas 
precisará do aval da Secretaria de Fazenda. 
“Normalmente, essa sempre foi uma 
preocupação apenas dos gestores da área 
fiscal. Agora todos os órgãos do governo e 
gestores precisam olhar para o caixa antes 
de propor seus projetos”, explica o secretário 
Renê Garcia Júnior. 

A LQRF também cria normas para garantir 
a transparência do processo de concessão 
de incentivos e benefícios fiscais, tornando 
obrigatória a realização de estudos prévios 
de impacto. Além disso, só poderão receber 
incentivos e benefícios empresas que tenham 
em seus quadros pessoas com deficiência em 
quantidade compatível com os parâmetros 
da Lei Federal nº 8.213/91 e não possuam 
passivos trabalhistas decorrentes de ação 
transitada em julgado. A lei institui, ainda, o 
Sistema de Monitoramento e de Avaliação de 
Políticas Públicas do Estado do Paraná, no 
âmbito do Poder Executivo.

A Secretaria de Estado de Finanças 
de Rondônia, por meio do Tribunal 
Administrativo de Tributos Estaduais 
– TATE, desenvolveu o novo sistema 
de Processo Administrativo Tributário 
Eletrônico, o ePAT. A ferramenta permite 
que defesas e recursos apresentados 
nos autos de infrações possam ser feitos 
eletronicamente e possibilita a emissão de 
procuração eletrônica, instrumento pelo 
qual um contribuinte autoriza que outra 
pessoa o represente perante o TATE.

Para o secretário de Finanças do Estado, 
Luís Fernando Pereira da Silva, o novo 
sistema – que deve começar a funcionar 
ainda este ano – garante agilidade e 
segurança aos contribuintes. “O ePAT 
representa um grande avanço na 
virtualização dos processos com foco no 
contribuinte, sobretudo agora, no contexto 
da pandemia, em que precisamos cada 
vez mais fazer uso da tecnologia para que 
os serviços que oferecemos possam ser 
realizados respeitando o distanciamento 
social. Com o serviço, o contribuinte 
poderá iniciar e acompanhar toda a 
tramitação de casa”. 

Outra vantagem é que o funcionamento da 
ferramenta não dependerá do expediente 
nas repartições físicas da Sefin do estado, 
que costuma encerrar às 13h30.

Luís Fernando Pereira da Silva, 
secretário de Finanças do Estado 
de Rondônia

Transparência e Agilidade 
para o Cidadão 

Rondônia
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Tecnologia para 
Aprimorar Processos 

Maranhão

A Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão decidiu investir 
na modernização do seu Processo Administrativo Fiscal – PAF. 
Ao lado da Engineering, companhia global de tecnologia da 
informação e consultoria especializada em transformação 
digital, o órgão migrou os processos para uma plataforma digital. 
Até então, o PAF era realizado por meio de um sistema interno, 
restrito ao uso dos servidores no ambiente de trabalho e, por 
não estar na rede, mantinha processos manuais e presenciais. 

Segundo o auditor fiscal e líder do projeto PAF-e, Jorge Luis 
Castro dos Santos, a modernização garante maior agilidade 
e facilidade para os procedimentos da Secretaria. “A ciência 
de uma notificação muitas vezes demorava 50 dias. Hoje, não 
passam de 15, sendo que a maioria dos autos e intimações 
fiscais está sendo realizada quando o contribuinte lê a 
mensagem da notificação no seu respectivo domicílio tributário 
eletrônico – DTE, o que ocorre em horas e, às vezes, apenas 
minutos depois do envio da notificação pela Sefaz”, explica.

O secretário de Fazenda do Estado, Marcellus Ribeiro Alves, 
ressalta a importância do sistema. “Todos sabemos as 
dificuldades que a pandemia trouxe, dentre elas o isolamento 
social. Oferecer aos nossos contribuintes inovações tecnológicas 
como o PAF-e não só aprimorou o atendimento, como ajudou 
a garantir receitas e recursos orçamentários para a execução de 
políticas públicas estaduais, em especial, o sistema de saúde, 
em meio à maior crise sanitária dos últimos cem anos”. 

Marcellus Ribeiro Alves, 
secretário de Estado da 
Fazenda do Maranhão
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Fernanda Pacobahyba, 
secretária Estadual de 
Fazenda do Ceará

Atenção ao Avanço 
do Marketplace 

Ceará
Um dos nichos de mercado que mais cresceu 
durante a pandemia, lucrando mais de R$ 50 
bilhões em 2020, foram as empresas chamadas 
de marketplace. Elas reúnem, virtualmente, 
diversas marcas e produtos em um só site ou 
aplicativo e garantem preços abaixo do mercado.

O problema, aponta a secretária Estadual de 
Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, é que 
não há uma regulamentação clara e equilibrada 
sobre a tributação de produtos comercializados 
nestas plataformas. “Alguns destes serviços nem 
sequer exigem emissão da nota fiscal. Assim, 
muitas empresas se apresentam como pessoas 
físicas, por exemplo, e acabam não pagando os 
impostos devidos”. 

Segundo ela, a falta de tributação gera uma 
concorrência desleal com lojas físicas, que 
precisam arcar com custos de pessoal e aluguel. 
“Gosto da comparação com as feiras de rua. O 
Estado fiscaliza, cobra emissão de nota e que 
tudo esteja conforme a Lei. Está na hora de 
fiscalizarmos também quem atua na Internet”.

A lógica de tributação na origem dos bens 
também contribui para o desequilíbrio na 
arrecadação entre os estados – ponto que 
merece discussão, como defende a secretária: 
“Nós não queremos acabar com o marketplace, 
mas precisamos construir uma proposta de 
tributação que seja justa com ele, com os estados 
e com as lojas físicas”, defende. 
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Medidas de ajuste e reformas 
garantem avanços nas contas 
públicas do RS

Rio Grande do Sul

Reformas estruturais, rígido controle de 
despesas, suporte financeiro da União e 
recuperação do ICMS entre setembro e 
dezembro fizeram com que o Rio Grande do 
Sul tivesse avanços expressivos nas contas 
públicas em 2020, mesmo com os efeitos da 
pandemia na economia. 

A receita total cresceu 6,8%, enquanto a 
despesa total teve aumento de 2%, fazendo 
com que o resultado orçamentário ficasse 
negativo em R$ 597 milhões, valor quase seis 
vezes melhor do que 2019, quando o déficit 
foi de R$ 3,4 bilhões. Segundo o secretário da 
Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, os resultados 
positivos são evidência de que o Rio Grande 
do Sul está mais preparado para um ano de 
crise econômica do que antes das reformas. 

“A administração estadual seguirá atenta 
aos desdobramentos da crise econômica, 
mantendo o controle das despesas, a gestão 
responsável de passivos e o esforço para 
aumento da arrecadação, além da agenda 
de soluções estruturantes, a efetivação das 
privatizações e as negociações com a União 
para adesão ao Regime de Recuperação 
Fiscal”, disse.

DESPESAS – O maior grupo segue sendo o 
de pessoal (64% da despesa total efetiva), 
somando R$ 30,5 bilhões (R$ 31,2 bilhões 
em 2019), uma queda nominal de 2,2%. 
Esse resultado reverte uma trajetória de 
crescimento real observado na última década 
e decorre do controle das despesas de pessoal 
desde 2019, das reformas administrativa 
e previdenciária e da redução nos gastos 
judiciais de pessoal.

A reforma administrativa extinguiu avanços 
temporais, adicionais e gratificações por 
tempo de serviço, promoções automáticas 
e a incorporação das funções na 
aposentadoria. A reforma da previdência, por 
sua vez, inclui alterações que visam reduzir 
o déficit atuarial e o déficit financeiro anual, 
além de ampliar a base de incidência, adoção 
de alíquotas progressivas, idades mínimas 
e tempos de contribuição instituído para os 
servidores federais. 

Marco Aurelio Cardoso, 
secretário da Fazenda
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, determinou 
à Secretaria de Fazenda a antecipação do pagamento 
de duas parcelas do acordo entre o governo estadual e a 
Associação Mineira dos Municípios – AMM. A iniciativa tem 
o objetivo de auxiliar os 853 municípios mineiros incluídos 
na ‘onda roxa’ do programa Minas Consciente, criado para 
conter a disseminação da Covid-19 no estado.

Ao todo, foram antecipados R$ 383.897.453,95 – 
correspondentes às parcelas de março e abril, depositadas, 
respectivamente, nos dias 19 e 26 de março. O valor 
referente a março foi pago com 12 dias de antecedência e o 
de abril, com 35 dias de antecedência. Para o governador, 
o acesso aos recursos pode representar um certo alívio 
às prefeituras, diante dos problemas provocados pela 
pandemia. “Em vez de pagarmos no último dia útil do mês, 
como tem acontecido, nos esforçamos para antecipar as 
próximas duas parcelas. Pode não resolver o problema, 
mas, com certeza, ajuda”, avalia.

Para Gustavo Barbosa, secretário de Fazenda de Minas 
Gerais, a antecipação só foi possível graças à organização 
do fluxo de caixa promovida desde o início da atual gestão. 
“Essa organização tem sido primordial para, mesmo com as 
finanças fragilizadas, podermos oferecer esse importante 
auxílio aos 853 municípios mineiros”, diz o secretário. 
Assinado em 4 de abril de 2019, o acordo entre o governo 
estadual e a AMM estabelece o pagamento, a partir de 
janeiro de 2020, de R$ 7 bilhões de ICMS, IPVA e Fundeb 
não repassados aos municípios pela gestão anterior. 
Das 33 parcelas previstas, 16 já foram pagas, incluindo-
se os valores antecipados – um total de R$ 3,6 bilhões, 
equivalente a 52% da dívida.

Governo de MG antecipa pagamento de 
R$ 383 milhões referentes a acordo com 
a Associação Mineira de Municípios

Minas Gerais

Gustavo Barbosa , 
secretário de Fazenda de Minas Gerais
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Acre é o primeiro estado a disponibilizar 
o serviço de pagamento de tributos via Pix

Acre

A modalidade Pix, pagamento eletrônico lançado em 
novembro de 2020 pelo Banco Central, será mais um 
aliado na quitação de tributos da Secretaria de Estado 
da Fazenda do Acre – Sefaz/AC. O estado é pioneiro na 
utilização da ferramenta, considerada um avanço em 
termos de tecnologia. Boletos como os dos impostos 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
– e Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, entre 
outros, poderão ser pagos por meio do Pix, desde 
que emitidos pelo site da Sefaz: sefaznet.ac.gov.br/
sefazonline/servlet/principal.

Para pagar, basta abrir o aplicativo de qualquer banco 
ou instituição financeira participante do Pix e apontar 
a câmera do celular para o QR Code. A transação será 
concluída em até 15 segundos e o reconhecimento do 
pagamento na Sefaz se dá a cada 15 minutos. 

O secretário Rômulo Grandidier destaca a importância 
da medida: “A parceria das equipes do estado e do 
Banco do Brasil garantiu que o Acre fosse o primeiro 
a disponibilizar o serviço. Com o avanço em termos 
tecnológicos no pagamento de tributos na utilização 
da ferramenta, quem ganha é o contribuinte, com mais 
facilidade e menos burocracia”. A equipe responsável 
pelo projeto ressaltou que a ferramenta permite a 
modernização fazendária e incentiva a inovação, além 
de trazer benefícios à população. “Além de um serviço 
importante para o povo acreano, a iniciativa mostra 
que, com ações coordenadas, podemos alavancar 
projetos de melhorias na secretaria, tanto para o 
estado como para o contribuinte”, enfatiza o diretor de 
Administração Tributária da Sefaz, Clóvis Monteiro.

Rômulo Grandidier, 
secretário da Fazenda do Estado do Acre
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Goiás lança programa que 
simplifica e dá segurança 
jurídica à concessão de 
benefícios fiscais

Goiás

Desburocratizar a concessão de benefícios fiscais 
para o setor industrial e garantir segurança jurídica e 
impessoalidade são os principais objetivos do novo 
modelo de incentivos fiscais do Estado de Goiás, o 
ProGoiás - Programa de Desenvolvimento Regional. 
Lançado em outubro de 2020 pela Secretaria da 
Economia, o programa oferece crédito outorgado, 
sem financiamento, e beneficia estabelecimentos que 
exerçam atividades industriais no Estado interessados em 
implantar, ampliar e revitalizar as atividades, além dos 
atuais beneficiários dos programas Fomentar/Produzir.

“Estamos plantando um programa sustentável, 
mais atraente - pela simplicidade e transparência 
-, menos burocrático que seus antecessores e que 
vai contribuir para aumentar a competitividade dos 
contribuintes, impulsionar ou desenvolver a inovação 
tecnológica, incentivar a geração de emprego e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais”, diz a secretária 
da Economia de Goiás, Cristiane Schmidt. O ProGoiás 
oferece segurança ao setor empresarial, com benefícios 
fiscais e tributários, além de simplificar os processos 
de prestação de contas da empresa e de fiscalização 
e acompanhamento do Fisco. Um dos benefícios é a 
redução do porcentual para o Fundo de Proteção Social 
do Estado (Protege), que passará de 15% para 10%, com 
redução gradativa. 

A adesão é feita por meio eletrônico, e os procedimentos 
para monitorar os resultados são baseados na 
Escrituração Fiscal Digital (EFD). As análises de 
concessões, que antes demoravam mais de um ano para 
serem liberadas, agora levarão, no máximo, 60 dias. O 
programa segue modelo adotado no Mato Grosso do 
Sul (MS), conforme autorizado pela Lei Complementar 
160/2017 e também pelo Convênio ICMS 190/2017, do 
Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). 

Cristiane Schmidt, 
secretária da Economia de Goiás
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O Brasil encontra-se na 184a posição no relatório 
Doing Business, índice responsável por medir a 
facilidade em fazer negócios em um determinado 
país. O tempo gasto com burocracias nas atividades 
empresariais para exercer a legislação tributária 
nacional é um enorme desafio. E o quanto isso nos 
afeta? Muito!

Existe uma discussão nacional de reforma 
tributária para simplificar todo o sistema. Porém 
esse debate tem uma raiz complexa por envolver 
interesses da União, dos estados, dos municípios 
e ainda de grupos econômicos – que já recebem 
tratamento diferenciado –, criando um temor de 
que isso venha a aumentar a carga tributária. Esses 
impasses tornam a discussão muito difícil de ser 
encaminhada. Mas existe outra forma de simplificar 
o sistema tributário e melhorar o ambiente de 
negócio, lançando mão do que temos de melhor a 
nosso favor: a tecnologia. 

Seguindo esse caminho e observando o 
envolvimento e a preocupação dos secretários 
estaduais de Fazenda em relação à simplificação, o 
Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz 
instituiu a Nota Fiscal Fácil – NFF, um regime especial 
desenvolvido para que, a partir de um aplicativo e de 
um back office, seja feita a emissão de documentos 
fiscais eletrônicos.

É certo que a NFF ainda não se aplica a todos 
os contribuintes. São elegíveis operações que 
representam baixo risco fiscal definidas em três 
grupos: os transportadores autônomos de cargas 
– TAC, os produtores primários e as pequenas 
operações de consumo final – sendo que os dois 
últimos ainda serão disponibilizados.

O ENCAT está trabalhando na integração entre a Nota 
Fiscal Fácil e a PLAC FAT-e, que disponibiliza serviços 
de verificação da autenticidade e monitoramento 
de eventos de NF-e apresentadas como lastro nas 
operações de antecipação de recebíveis. Com a união 
desses dois ambientes (NFF e PLAC), os profissionais 
autônomos poderão negociar seus recebíveis junto ao 
mercado financeiro a taxas mais atraentes. 

Fazer o simples não é uma tarefa fácil. Os 
documentos fiscais eletrônicos desenvolvidos pelo 
ENCAT são importantes vetores para buscar uma 
“reforma tributária digital”, visto que são tecnologias 
maduras que estão evoluindo há pelo menos uma 
década. Foram construídos dentro de um processo 
colaborativo com a iniciativa privada e estão 
totalmente integrados aos sistemas dos agentes 
integrantes da cadeia logística e possuem gestão 
compartilhada entre os fiscos estaduais, as agências 
reguladoras e a Receita Federal. 

A realidade digital a favor 
dos processos tributários 
na simplificação dos 
documentos fiscais

*Secretário Especial da Receita de Alagoas e Coordenador-geral do ENCAT.

Luiz Dias de Alencar Neto*
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Combustíveis: 
a desconstrução 
do mito

Vivemos um tempo em que a mentira virou meio de vida e o ódio, combustível para 
desinformados. É preciso, portanto, com serenidade e dados concretos, sempre que isso 
amiúde acontece, mostrar a realidade dos fatos, com números, como tentaremos fazer.

Na segunda feira, 8 de março, a Petrobras anunciou mais um reajuste no preço dos 
combustíveis no Brasil: o quinquagésimo quinto desde 2018. Trata-se, apenas nestes três 
incompletos meses do ano, de uma alta de 54% no preço da gasolina. É o sexto aumento 
consecutivo anunciado pela Petrobras somente em 2021. 

Ainda em fevereiro, quando houve o terceiro aumento do ano, algumas pessoas de má-fé, 
despreocupadas com a verdade, impuseram ao ICMS a razão do aumento. NÃO É VERDADE. 
Não é o estado do Maranhão, tampouco os postos de combustíveis, os responsáveis por isso. 

Os culpados são a desvalorização do Real frente ao dólar e a política de comercialização da 
Petrobras. Quarenta e cinco por cento do combustível que abastece o Maranhão e parte da 
região Norte e Nordeste é importado e ingressa pelo Porto do Itaqui, em razão da qualidade 
da administração atual. Foram 1,18 bilhão de litros de combustíveis importados em 2019 e 
um pouco mais de 2 bilhões em 2020. Evidente que, sendo importado, é pago em dólar.

A fragilidade da moeda nacional é o primeiro fator a causar esta elevação de preços, portanto. 
O Real foi, em 2020, a sexta moeda que mais se desvalorizou no mundo, na proporção de 22,4% 
no ano. De janeiro de 2018 ao mesmo período de 2021, desvalorizou-se 73,41%.

E como isso se relaciona com o preço na bomba? Significa que, para comprar 1 litro de 
combustível em 2021, o importador vai gastar, em reais, 73,41% (variação cambial do 
período) a mais do que desembolsava em 2018, considerando invariável o preço do barril e 
demais condições de mercado. Esse valor pago pelos importadores tende a ser distribuído 
por toda a cadeia até chegar ao consumidor final. E aí já se nota a elevação dos preços.

Marcellus Ribeiro Alves*
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O segundo grande motivo é a alteração 
da política de comercialização do preço 
de combustível promovida pela Petrobrás 
em julho de 2017, cujos ajustes passaram 
a variar diariamente, de acordo com o 
preço do barril no mercado internacional. 

Esta estratégia é insuficiente, por não 
ter nenhum mecanismo de proteção 
à população contra estas variações, o 
que seria possível com uma política de 
amortização de preços (para cima e para 
baixo), como existe em outros países. O 
que se afirma anteriormente é de fácil 
constatação, pois muitos vão se lembrar 
da escalada dos preços a partir de 2017.

Foge à realidade dos fatos e ao Direito a 
afirmação do chefe do executivo federal 
de que não vai alterar a política de preços 
de uma estatal sob sua administração, 
mas vai propor ao Congresso Nacional 
a redução da principal receita da 
população dos estados, o ICMS, em 
visível afronta ao pacto federativo. 

Alguns aqui desta nossa terra logo se 
apressaram, tentando projeção política, 
a declarar que a culpa é do governo do 
estado. Ora, não houve, desde o final de 
2018, nenhuma elevação na tributação 
dos combustíveis no Maranhão. Ao 
contrário, reduzimos a alíquota do gás 
de cozinha. Além disso, a carga tributária 
deste segmento se encontra na média 
dos demais estados da federação, tanto 
que o preço da gasolina é o sexto menor 
do país e o menor do Nordeste.

Se não houve qualquer modificação, 
como então justificar a elevação no 
preço da gasolina senão pelas razões 
que já expusemos? 

Lembramos que os recursos da receita de 
combustíveis são aqueles mesmos utilizados 
para atender às necessidades básicas da 
população (saúde, educação, segurança, 
combate à pobreza etc.). Subtraí-lo 
significa, portanto, reduzir ou impossibilitar 
a prestação de alguns serviços públicos 
essenciais aos maranhenses.

Deixamos, portanto, àqueles que passaram 
a defender esta ideia, a seguinte pergunta: 
é justo não atender às necessidades da 
população tão carente em prol de uma 
maior distribuição de lucros e dividendos aos 
acionistas da empresa, que sequer irão pagar 
imposto de renda? Em última análise, é isso 
que se propõe, pois uma redução do ICMS 
apenas ampliaria os lucros da refinaria, que 
tem liberdade na fixação dos preços.

Como já dissemos, a discussão deste 
tema é relevante, importante para o 
desenvolvimento do país, mas deve ser 
feita de forma pensada, serena, com 
responsabilidade fiscal, no âmbito de uma 
reforma tributária mais ampla, que garanta 
uma tributação mais justa e um respeito ao 
pacto federativo.

Lembrando Chico Buarque, “o que não tem 
governo nem nunca terá, o que não tem 
vergonha nem nunca terá, o que não tem 
juízo”, “vai passar…”

*Marcellus Ribeiro Alves é bacharel em 
Economia e Direito, especialista em Direito 
Tributário, auditor fiscal da Receita Federal 

do Brasil e, atualmente, secretário de Estado 
de Fazenda do Maranhão e conselheiro do 

Conselho Regional de Economia no Maranhão. 

E-mail: marcellusribeiroalves@gmail.com
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SAIBA+

ICMS do combustível 

O Governo Federal encaminhou ao Congresso um Projeto de Lei Complementar 
propondo que os combustíveis e lubrificantes estejam sujeitos à incidência única 
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O Comsefaz 
se manifestou contrário ao projeto. Em nota assinada pelos 27 secretários de 
Fazenda dos estados e do Distrito Federal, o comitê afirma que há anos não há 
alteração na alíquotas de ICMS sobre os combustíveis e que os aumentos estão 
relacionados à política de preços adotada pela Petrobras, que prevê paridade 
entre o preço do combustível no Brasil com o mercado internacional. Para o 
Comsefaz, a questão deve ser debatida no âmbito da Reforma Tributária - em 
discussão no Congresso Nacional.

O Comsefaz articula e acompanha as principais 
pautas que podem ajudar o Brasil na retomada 
do crescimento

Confira os principais assuntos

Redução de alíquotas do PIS/Pasep e Cofins 

O deputado federal Léo Moraes (Pode-RO) apresentou Projeto 
de Lei (PLP 17/21) que determina a redução automática das 
alíquotas do PIS/Pasep e da Cofins sempre que houver redução 
do ICMS nos combustíveis. Segundo Moraes, o objetivo é unir 
esforços com o Executivo para diminuir tributos em produtos 
como gasolina, óleo diesel, etanol e gás de cozinha. 
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ICMS sobre energia elétrica e comunicação 

O Comsefaz e o Colégio Nacional dos Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg) pedem 
que o STF mantenha decisão da Justiça de Santa Catarina que prevê a autonomia do Estado para fixar alíquotas 
diferenciadas de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação. Em documento enviado à Corte, as 
entidades alertam que “Estados expressam sua preocupação com as contas dos entes estaduais (e municipais, que 
igualmente coparticipam dessas receitas), dado o efeito devastador do que entendem como um inconstitucional 
rebaixamento federativo”. Segundo o Comsefaz, será de mais de R$ 26 bilhões o custo de uma decisão contra os 
estados. O julgamento do processo (RE 714.139/SC) foi adiado depois de pedido de vista do ministro Dias Tofolli. 

ICMS sobre produtos importados 

O Supremo deve julgar, ainda em abril, a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4858. 
A ADI, ajuizada pela Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo, contesta a redução das 
alíquotas interestaduais de ICMS incidente 
sobre mercadorias importadas, De acordo com 
o texto, a norma extrapola a competência do 
Senado, garantida pela Constituição Federal, 
para fixar alíquotas interestaduais de ICMS. 

ICMS sobre circulação 
de mercadorias 

Tramita no Senado o Projeto de Lei 332/18, 
que propõe extinguir a incidência do 
ICMS em operações de transferência de 
mercadoria entre estabelecimentos do 
mesmo contribuinte. A proposta, no entanto, 
não apresenta estudo sobre o impacto na 
receita de entes subnacionais. 

Lei Complementar para 
cobrança da Difal 

O STF julgou inconstitucional a cobrança da 
Diferencial de Alíquota do ICMS, a Difal/ICMS 
– decisão que vale a partir de 2022. O impacto 
negativo para estados e municípios pode 
chegar a R$ 9,838 bilhões. Mediante articulação 
do Comsefaz, o senador Cid Gomes (PDT-CE) 
protocolou, no dia 15 de fevereiro, o projeto 
de Lei Complementar 32/2021, prevendo a 
regulamentação da cobrança da Difal.

Lei Kandir

Desde novembro de 2019, tramita no 
Congresso o PLP 223, que propõe alterações 
na Lei Kandir. A proposta prorroga prazos 
em relação à apropriação dos créditos do 
imposto estadual sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações 
de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação.

A proposição quer prorrogar até 2033 as 
datas tidas como referência para hipóteses 
que conferem ao sujeito passivo o direito de 
utilizar os créditos relativos ao ICMS.



O COMSEFAZ TÁ ON

Quer acompanhar o 
trabalho do Comsefaz 
em tempo real? 

Estamos nas principais 
redes sociais!

Siga nossos perfis

/comsefaz

@comsefaz

@ComsefazBR

Comsefaz Nacional

www.comsefaz.org.br


