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CARTA
AO LEITOR 
A terceira edição da Revista Comsefaz chega em 
um período desafiador para os entes estaduais: a 
tramitação, no Congresso Nacional, do Projeto de Lei 
Complementar (PLP) 11/2020, que altera a cobrança 
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre os combustíveis. 

Dentro desse contexto, o Comitê Nacional dos 
Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito 
Federal (Comsefaz) atuou fortemente junto ao 
Parlamento e à sociedade em prol de uma Reforma 
Tributária ampla. A publicação destaca que, pela 
primeira vez na história, União, governos estaduais, 
municipais, setor produtivo, agricultura, indústria, 
comércio, serviços e Fisco tomaram o mesmo lado, a 
favor da mudança. 

Todo o desdobramento desse processo pode 
ser conferido nas páginas a seguir, por meio dos 
depoimentos de secretários de diversos estados, bem 
como de entidades e autoridades que participaram 
ativamente das discussões em torno da proposta. 
A modernização e unificação de tributos também é 
pauta em matéria específica nesta revista. 

E por falar no papel ativo dos estados, a concentração 
cada vez maior de recursos na União, somado ao 
aumento das atribuições e responsabilidades dos 
entes subnacionais, reacendeu o debate sobre o 
federalismo. Reportagem aprofundada debate a 
urgência de se discutir mudanças de fôlego na divisão 
de receitas e competências da União, dos estados e 
dos municípios. 

A importância da união das gestões estaduais 
para a construção de políticas públicas 
eficientes fica clara na entrevista principal 
com o economista José Roberto Afonso, 
considerado um dos formuladores da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Atualmente, 
ele conduz pesquisa para o Comsefaz sobre os 
efeitos da pandemia no federalismo brasileiro.  

Nas próximas páginas também é possível 
saber mais a respeito do Projeto de Lei 
Complementar que regulamenta o Imposto 
sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação 
de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), que 
ganhou visibilidade devido ao aumento no 
número de mortes e no pedido por doações 
com a propagação do novo coronavírus. 
Matéria revela ainda a proposta de imposto 
corporativo mínimo global, que deve incidir 
sobre grandes empresas multinacionais, 
especialmente as gigantes digitais.  

Completam o último volume do ano: artigos, 
notícias das Fazendas estaduais e um resumo 
das principais pautas relativas ao Comsefaz, 
com destaque para a participação no Fórum 
Internacional Tributário (FIT).

Boa leitura,

Márcia Silveira Lopes Zveiter,
Editora da Revista Comsefaz



Palavra
do presidente



Os estados no 
desenho federativo 
brasileiro

A descentralização da execução prevista na 
Constituição de 88 foi um passo importante para a 
democratização dos serviços públicos, mas precisa 
ser acompanhada do debate mais amplo e resolutivo 
sobre a divisão das receitas entre os entes. Sem a 
contrapartida financeira correspondente ao aumento 
das suas obrigações e responsabilidades, os estados 
têm sua atuação prejudicada, e quem sofre com isso 
é a população mais vulnerável. 

O fortalecimento do Pacto Federativo é primordial 
para a consolidação da democracia brasileira. 
O Comsefaz tem buscado promover um debate 
amplo sobre essas questões fundamentais para 
a Nação, fortalecer os laços de cooperação entre 
os 26 estados e o Distrito Federal e cultivar uma 
boa relação com União e municípios, sempre 
respeitando o papel de cada esfera. 

A terceira edição da Revista Comsefaz amplia esse 
debate. Colocamos aqui a visão de especialistas 
e figuras públicas que atuam para consolidar o 
federalismo e buscamos relembrar a trajetória dos 
estados no desenho federativo como forma de pensar 
o futuro do Pacto Federativo. 

Esta edição traz ainda matérias sobre a evolução dos 
debates em torno da Reforma Tributária ampla, a 
discussão de projetos legislativos de interesse do país 
e entrevista exclusiva com o economista José Roberto 
Afonso, um parceiro do Comsefaz em projetos de 
pesquisa e outras iniciativas relevantes para os 
estados.  

Boa leitura!

Rafael Fonteles 
Presidente do Comsefaz

A Constituição Cidadã de 1988 definiu um 
arranjo federativo inovador. Estabeleceu as 
competências de cada ente, descentralizou 
a execução de serviços públicos e concedeu 
autonomia administrativa e legislativa aos 
estados e municípios. Mas não fez isso como 
uma confederação, em que a lógica individual se 
sobressai, e sim como um arranjo de cooperação 
e harmonia, com três esferas trabalhando em 
conjunto para melhor atender as demandas da 
população, respeitando a particularidade de 
cada região. 

É um desenho moderno, que sugere perspectivas 
reais de transformação do Estado brasileiro. O 
Brasil, um país de tamanho continental e enorme 
diversidade regional, precisa de um modelo 
federativo que atenda os seus interesses, que 
reduza as desigualdades e, ao mesmo tempo, 
respeite e preserve suas especificidades locais. 
Tal concepção só é alcançada com o respeito 
ao pacto federativo, em que União, estados e 
municípios tenham papel bem definido e o exerça 
com excelência e respeito. 

Décadas se passaram desde a promulgação 
da Constituição de 1988. De lá para cá, muitas 
das decisões constitucionais foram postas em 
prática, outras ainda carecem de maior atenção 
e aperfeiçoamento. Por um lado, temos uma 
rede de serviços públicos de resolutividade e 
alcance social indiscutíveis – o Sistema Único de 
Saúde (SUS) é exemplo para o mundo por sua 
capilaridade e eficiência; a educação pública 
é abrangente e inclusiva. Por outro lado, ainda 
precisamos expandir e melhorar a qualidade dos 
serviços públicos como um todo, garantindo que 
a sociedade brasileira por completo tenha uma 
vida digna. 
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Construído em conjunto com estados, 
municípios, governo federal e setor 
produtivo, texto aguarda votação do 
relatório para seguir tramitação

Ampla e moderna, 
Reforma Tributária 
está pronta para ser 
votada no Senado
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A Reforma Tributária ampla, com capacidade de reduzir as distorções do sistema, com 
modernização e unificação de tributos, está pronta. O relatório da PEC 110/2019, de autoria 
do senador Roberto Rocha (PSDB-MA), aguarda votação no Congresso Nacional. Pela primeira 
vez na história, União, governos estaduais, municipais, setor produtivo, agricultura, indústria, 
comércio, serviços e Fisco atuaram juntos em prol da mudança.

São mais de 30 anos de debate até a construção do texto que aguarda apreciação legislativa. A 
proposta foi entregue ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, no início de outubro. 
O foco da Reforma é a unificação dos impostos sobre consumo, com a criação de um Imposto 
sobre Valor Agregado (IVA) Dual.

“Nos últimos meses, o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) conversou com estados, municípios e 
com o governo federal, a fim de buscar entendimento sobre os pontos que geravam divergência”, 
observou o presidente do Comsefaz, Rafael Fonteles. “Ele conduziu com habilidade essas 
conversas e teve a sensibilidade de elaborar um texto que conseguiu reunir os pontos principais 
de cada um desses segmentos, convergindo para uma proposta de Reforma Tributária ampla 
dos impostos sobre consumo que pode, efetivamente, simplificar e modernizar o sistema 
tributário nacional e criar um ambiente favorável aos investimentos e destravar a economia.”
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O Comsefaz foi uma das entidades protagonistas 
durante o processo de construção do relatório 
e formulou uma proposta consensual entre os 
26 estados e o Distrito Federal. A necessidade de 
transformação do sistema atual para um mais 
moderno e simplificado coloca o país em uma rota 
econômica mais efetiva. 

O parecer do relator traz soluções para o fim da 
guerra fiscal entre os estados, gerando a aplicação 
do tributo no destino. O texto da PEC fortalece 
ainda o desenvolvimento de políticas públicas de 
promoção do desenvolvimento econômico e social 
em regiões menos desenvolvidas, com a criação do 
Fundo de Desenvolvimento Regional, mecanismo 
efetivo para combater as desigualdades.

“Ganham os contribuintes, o setor 
produtivo e o país como um todo. Como 
já disse, o texto está pronto para ser 
votado. Já manifestamos ao presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco, nosso 
desejo de que seja logo colocado em 
votação, assim como fizeram diversas 
outras entidades que também abraçam 
a Reforma Tributária ampla.”

Rafael Fonteles,  
presidente do Comsefaz

Como funciona o IVA Dual
O Imposto sobre Valor Agregado (IVA), presente no relatório 
da PEC 110/2019, prevê dois tributos, um para a União e outro 
para estados e municípios.

IVA para União 

IPI

PIS

Cofins

IVA para Estados e Municípios 

ICMS

ISS

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) 
+ Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)

IVA Dual + IS
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Proposta sem perdas
A concordância com relação ao texto foi alcançada 
após a realização de estudos e de diversas reuniões 
de negociação. Apenas com o envolvimento massivo 
das entidades foi possível chegar a uma boa proposta. 
Segundo o presidente do Comsefaz, o texto em 
tramitação na câmara alta não acarreta prejuízo a 
nenhum ente.  A PEC 110/2019, na forma do relatório 
apresentado ao Senado, não traz perdas para os 
estados, nem para União e municípios. Todos os 
pontos foram discutidos amplamente e conseguiu-se 
convergir para um texto que contempla os pontos 
principais defendidos pelos três entes, tanto que 
participamos da entrega ao presidente do Senado 
e manifestamos nosso apoio ao documento, assim 
como o presidente da Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) e o governo federal, representado 
pelo do ministro Paulo Guedes. 

“A PEC 110/2019 será um enorme avanço no sistema tributário brasileiro, 
respeita o pacto federativo e moderniza a tributação sobre consumo, 
alinhando-a com as melhores práticas internacionais. E um dado importante: 
não aumenta a carga tributária. Na verdade, o IBS terá um forte potencial 
arrecadatório, acabaremos com o enorme contencioso tributário e teremos 
um tributo mais condizente com o avanço da economia. Cada dia que passa 
fica mais irracional separar bens e serviços.”
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Imposto de Renda
Ao contrário da PEC 110/2019, construída em conjunto com 
diversos setores da sociedade, a reforma do Imposto de Renda, 
aprovada pela Câmara dos Deputados, não debateu múltiplos 
pontos. A proposta coloca em risco a arrecadação, com perdas 
estimadas em R$ 9,9 bilhões para os estados e R$ 9,3 bilhões para 
os municípios. A queda na arrecadação foi calculada pelo Comsefaz 
a partir de dados divulgados pelo Ministério da Economia.

As alterações no Imposto de Renda afetam os estados de duas 
formas distintas: alterações no IRPJ, medida de maior impacto no 
texto da Câmara dos Deputados, que afetará diretamente o FPE 
(Fundo de Participação dos Estados), mecanismo constitucional 
que destina 21,5% da arrecadação do IR e IPI para estados; e 
as alterações na IRPF, que reduziram o montante de valor de 
imposto retido em folha dos servidores públicos. 

Uma forma de mitigar o impacto federativo é aumentar a 
redução da CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido), que, 
por se tratar de uma contribuição social, não é partilhado com 
os entes subnacionais.  

Comparação das estimativas para 2023 (R$ bilhões)

MEDIDAS DA REFORMA
Receitas recorrentes Receitas

Comsefaz IFI Comsefaz IFI

Redução do IRPJ -55 -53,1 -55 -53,1

Redução da CSLL -9,8 -11,3 -9,8 -11,3

Fim da dedutibilidade JCP 13,4 13,6 13,4 13,6

Tributação dividendos 31,5 28,3 31,5 28,3

Mudanças tabela IRPF -22,5 -22,5 -22,5 -22,5

IRRF – Outras medidas 1,0 0,1 5,1 5,8

Subtotal IR+CSLL -41,4 -44,9 -37,3 -39,2

Revisão benefícios PIS/COFINS 18,6 22,3 38,6 22,3

Alíquota CFEM 5,0 5,8 5,0 5,8

TOTAL -17,9 -16,8 -13,9 -11,1
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O presidente do Comsefaz ressalta que, em um primeiro 
momento, a ideia era positiva. “O texto inicial, apresentado 
pela Receita Federal, tinha seu mérito, implementava a 
tributação de lucros e dividendos e mantinha a carga tributária 
no patamar atual, ou seja, melhorava a progressividade e 
alinhava o Brasil com as melhores práticas internacionais.”

Não obstante, avalia Fonteles, frisando a importância de 
aumentar a progressividade do sistema tributário: “O texto 
aprovado na Câmara dos Deputados distorceu totalmente 
seu objetivo inicial, reduziu a carga tributária para os mais 
ricos, piorando a regressividade e com enorme impacto 
fiscal, sobretudo para os entes subnacionais. É vexatório não 
tributarmos lucros e dividendos, somos um dos únicos países 
do mundo que não o fazem.” 

No entanto, as alterações feitas com a tramitação do projeto o 
prejudicaram como um todo. “O texto impõe perdas bilionárias 
aos estados e municípios ao concentrar as compensações 
tributárias na União e transferir para os entes subnacionais 
o ônus do ajuste na tabela do IR. Ou seja, corta recursos 
essenciais ao financiamento dos serviços públicos e interfere 
no equilíbrio fiscal e federativo”, afirma Rafael Fonteles.

A expectativa é que o Senado Federal corrija o texto. O 
presidente Rodrigo Pacheco garantiu que tema será pautado 
com responsabilidade. O relator no Senado Federal, Ângelo 
Coronel, sinalizou ao Comsefaz que irá alterar o texto e não 
permitirá prejuízo aos estados federativos.
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Proposta de imposto 
mínimo global ganha 
força com a pandemia

Iniciativa com a participação de países 
da OCDE/G20 incide principalmente 
sobre as gigantes digitais

Está em curso um acordo para estabelecer um imposto corporativo mínimo global que 
abarque grandes empresas multinacionais, especialmente as gigantes digitais. A proposta 
foi inicialmente lançada por 132 países integrantes da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), mas agora conta também com o apoio do Grupo 
dos Vinte (G20) – que representa aproximadamente 80% do PIB mundial, 75% do comércio 
global e 60% da população do planeta.

A iniciativa ganhou força em função do agravamento da crise econômica mundial 
provocada pela pandemia da covid-19, que trouxe índices recordes de desemprego, 
queda na arrecadação tributária, aumento do déficit fiscal dos governos e concentração 
de renda e da riqueza. Nesse contexto, as grandes multinacionais, com destaque para as 
do setor digital, foram menos afetadas. 
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A criação do imposto global, de acordo 
com a proposta da OCDE/G20, ajudaria no 
enfrentamento do problema da transferência 
dos lucros para países de baixa tributação 
e na redução das desigualdades. Autor do 
estudo “Análise das propostas do plano BEPS 
da OCDE/G20 sobre tributação dos serviços 
digitais e a atual situação internacional”, 
Pedro Humberto diz que o Grupo Inclusivo da 
OCDE/G20 já havia publicado, em outubro de 
2020, uma proposta multilateral de tributação 
mínima do lucro das grandes multinacionais, 
mas apenas para o setor digital. O texto, no 
entanto, levava em conta o país dos usuários 
– e não onde as empresas estão sediadas. 

Segundo ele, a ideia do Grupo Inclusivo 
da OCDE/G20 é definir, ainda este ano, 
um imposto mínimo global de 15% e que 
entre em vigor em 2023. Ele ressalta que a 
expectativa é que o Brasil apoie a proposta 
multilateral e que não ofereça nenhum tipo 
de incentivo fiscal para compensar esse 
aumento de tributação do setor. 

Tributação
digital e IVA 
Muitas das disputas judiciais entre 
empresas de serviço digital, como 
Netflix e Uber, serão resolvidas no Brasil 
quando a PEC 110/2019 for aprovada. A 
implementação do IVA, ainda que não 
resolva a questão de tributação digital 
por completo, será um passo importante 
para a modernização do sistema tributário 
brasileiro. O Brasil é um dos poucos países 
do mundo que ainda separa a tributação 
de bens e serviços, fato que torna nosso 
sistema tributário ineficiente e retrógrado, 
além de gerar enorme contencioso. O 
Comsefaz, em movimento histórico, 
apresentou em 2019 uma proposta de 
Emenda à Constituição (EMC 192/2019) 
que propõe a implementação de um IVA 
nacional com apoio dos 26 estados e do 
Distrito Federal. De lá para cá, o Comsefaz 
sempre esteve à frente das negociações 
para uma Reforma Tributária ampla sobre 
consumo, atuou no aperfeiçoamento do 
texto e vê a Reforma como primordial para 
o futuro do país. 

“As práticas abusivas de deterioração da 
base tributária, antes já questionadas pela 
sociedade, passaram a ser inaceitáveis 
no contexto da pandemia”, afirma o 
pesquisador Pedro Humberto Bruno de 
Carvalho Júnior, do Ipea. 
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Um modelo 
tributário 
amplo e justo 
para o Brasil

Carlos Eduardo Xavier 
Secretário de Tributação 
do Rio Grande do Norte
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Debater a Reforma Tributária em um momento de grave crise sanitária, com consequências 
trágicas nos planos econômico e social, faz-se um desafio urgente e necessário. A legislação 
tributária do país está desconectada de sua realidade econômica há anos, e isso vem 
corroendo a base de incidência de muitos tributos, como o ICMS por exemplo. Ademais, 
a migração dos modelos de negócio do mundo físico para o virtual, a economia digital, a 
geração distribuída de energia elétrica e a globalização da economia, através das plataformas 
digitais, impõem a premência de o país repensar esses temas, combinado com o momento 
de retomada da economia após o período mais crítico da pandemia da covid-19.

Em um cenário ideal, o país deveria fazer um grande debate sobre seu sistema tributário, 
como um todo, inclusive discutindo o papel que se imagina da nação para os próximos 50 
anos, pois o modelo de sociedade de um país passa, obrigatoriamente, pelo seu sistema 
tributário. É com a repartição dos recursos provenientes dos tributos que são definidos os 
serviços que o Estado vai prestar à população e delineadas as premissas do pacto federativo.

Nessa senda, o país deveria rever, inicialmente, a sua base de tributação, demasiadamente 
concentrada no consumo, desestimulando o empreendedorismo e a geração de empregos; 
e, de outro lado, tornando mais atrativa a especulação financeira e o patrimonialismo. Uma 
migração da base de incidência do consumo para o patrimônio e renda seria a trajetória 
exemplar, acompanhando os países mais desenvolvidos do mundo.

Todavia, bem distante do mundo ideal, descortina-se o real. E, nesse cenário, sempre 
que a Reforma Tributária é trazida à baila, emerge a corrente dos defensores da Reforma 
Tributária POSSÍVEL, como se fosse inviável a persecução de uma reforma que traga justiça 
fiscal, progressividade no contexto da atual crise, solidariedade, tribute os mais ricos, enfim, 
coloque o ser humano no foco das discussões. Não basta simplificar o sistema tributário. 
É claro que isso ajuda a desenredar o manicômio tributário, mas, por si só, não gerará 
crescimento econômico, emprego e renda sustentáveis.

O Comsefaz tem participado ativamente na construção de uma solução para o sistema 
tributário, em parceria com o Congresso Nacional, cujo estado atual vai bem além de 
apenas uma simplificação tributária. O substitutivo à PEC 110/2019 propõe um modelo 
dual de tributação sobre o consumo, composto de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), em 
substituição ao ICMS e ao ISS; contribuição federal (base constitucional para a CBS), em 
substituição às contribuições do PIS e da COFINS; e imposto seletivo federal, em substituição 
ao IPI, embora coexista com esse tributo durante um período.
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Esse novo desenho normativo constitucional da base de consumo, com 
destaque para a unificação do ICMS e ISS em uma base ampla do IBS, 
já representa um avanço considerável na redução da complexidade do 
sistema ao eliminar grande parte das principais distorções e do contencioso 
tributário que envolvem esses tributos. Outro progresso significativo foi 
a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR), a ser financiado 
exclusivamente com recursos do IBS, tema extremamente difícil de 
ser equacionado e que outrora já corroborou para o sepultamento de 
propostas anteriores. 

Cumpre destacar que o imposto seletivo (IS), com caráter 
predominantemente extrafiscal, com o objetivo de desestimular o 
consumo de certos bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio 
ambiente, agora compõe a base de cálculo do IBS e da CBS. A gestão 
do IBS será exercida pelo Conselho Federativo do IBS, com participação 
paritária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. No mais, as 
principais características do IBS já são conhecidas: base ampla, legislação 
única, incidência “por fora”, não cumulatividade plena, não incidência 
sobre as exportações e princípio do destino.

Esse novo modelo tributário mantém a carga tributária total e a partilha 
de recursos entre os níveis da Federação, bem como preserva o regime 
especial aplicado a pequenas e microempresas (Simples) e propõe a 
devolução do tributo para as famílias mais pobres, conferindo, assim, um 
tratamento que vai ao encontro das melhores práticas de equidade.

No tocante à autonomia dos entes federativos e à homogeneidade de 
alíquotas, a PEC 110/2019 permite diferenciação de alíquotas entre bens 
e serviços, mas homogeneidade entre os entes da Federação. Além disso, 
a PEC 110 abrange também o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), 
o Salário-Educação e a Cide-combustíveis. Seu período de transição é de 
cinco anos para a implementação do IBS e de 15 anos para a transição 
na distribuição de receitas entre estados e municípios (até alcançar a 
distribuição integral com base na regra de destino).
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Acerca de benefícios fiscais, a proposta veda a 
concessão, excetuadas as hipóteses previstas na 
própria Constituição, e limita por lei complementar 
a possibilidade de regimes diferenciados (em 
que o modelo de cobrança de imposto poderá 
diferir do regime normal), bem como os regimes 
especiais e favorecidos (que resultam em uma 
menor incidência do imposto em relação ao regime 
normal). Finalizando, o detalhamento mais técnico 
da atual proposta trata no Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), da Zona 
Franca de Manaus, do modelo de transição, dos 
saldos credores acumulados de ICMS, do Fundo de 
Desenvolvimento Regional, do imposto seletivo e 
da extinção do IPI.

No campo político, destaca-se a articulação do 
Comsefaz junto ao governo federal, aos governos 
estaduais e municipais, ao setor produtivo, 
à agricultura, à indústria, ao comércio, aos 
serviços e ao Fisco, todos somando forças para 
a aprovação da mais importante das reformas, 
aguardada há 30 anos e que vai aumentar a base 
de contribuintes e diminuir a carga tributária ao 
longo do tempo. Sistema análogo é adotado no 
Canadá e na Índia.

Essa construção plural da Reforma Tributária 
serve de exemplo de como seus atores, 
valendo-se de expertises adquiridas ao longo 

de décadas, quando imbuídos do espírito 
colaborativo e abertos ao diálogo, empenhados 
em resolver os maiores problemas do país, 
agravados pela pandemia, chegaram a uma 
proposta visando à justiça social, segurança e 
racionalidade do sistema tributário, bem como 
permitindo o exercício pleno e republicano das 
administrações tributárias das três esferas, com 
preservação de suas competências e garantia 
de suas autonomias. 

Essa experiência exitosa mantém acesa a chama 
de um aprimoramento contínuo do Sistema 
Tributário, onde o tributo é um instrumento de 
diminuição das desigualdades sociais e o ser 
humano é o cerne de suas discussões. Portanto, 
a Reforma Tributária necessária é a que reduz os 
tributos do consumo (aliviando a cobrança dos 
pobres) e, ao mesmo tempo, eleva os tributos da 
renda e do patrimônio (exigindo mais dos ricos), 
sem alterar a carga tributária total do Brasil, cujo 
remodelamento proporcional dessas bases levaria 
a sua redução ao longo do tempo.

Essa Reforma também garantirá mais recursos 
para as políticas públicas, fortalecerá o combate à 
sonegação, incentivará práticas sustentáveis, bem 
como gerará crescimento econômico, emprego e 
renda para a população.
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Estados assumem a cada 
dia mais responsabilidades 
e obrigações e reacendem o 
debate sobre o federalismo

Entes subnacionais ganham novas 
atribuições para preencher a lacuna da 
União na oferta de serviços públicos

Ao longo das últimas décadas, os estados vêm gradualmente 
assumindo responsabilidades e atribuições que aumentam suas 
despesas em diversas áreas. Ao mesmo tempo em que viam os 
repasses constitucionais reduzirem, os entes subnacionais tiveram que 
preencher a lacuna da União em serviços essenciais para a população, 
especialmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública. 

Esse movimento de causa e efeito não apenas distorce e fragiliza o 
pacto federativo, mas também impacta drasticamente as finanças 
estaduais e a qualidade dos serviços públicos. Nesse cenário, é urgente 
a necessidade de discutir mudanças profundas na divisão de receitas e 
competências da União, estados e municípios.

De acordo com estudo realizado pelo economista Sérgio Prado, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), os estados foram os 
entes que mais perderam receita nas últimas cinco décadas. Segundo 
o levantamento, 38% das receitas totais eram destinadas a eles em 
1964. Ao longo do período ditatorial (1964/85), houve um movimento 
escalonado de centralização de receitas e poder na União. Em 1983, o 
governo central concentrava 70% das receitas disponíveis, enquanto 
os estados ficavam com 21% desse bolo. 
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A redemocratização, marcada pela promulgação da Constituição Federal 
de 1988, buscou reverter esse quadro com uma maior divisão de receitas 
entre os entes – em 1991, o ápice desse processo, os estados recebiam 
cerca de 29,6% das receitas totais e os municípios, 15,7%. Entretanto, 
o processo de descentralização de receitas não se concretizou como 
estabeleceu a Constituição. A década de 1990 foi marcada pelo avanço da 
União sobre a base tributária dos estados, aumentando sua participação 
no total das receitas disponíveis. Esse cenário se consolidou nos anos 
2000, após as mudanças no sistema tributário, marcadas pela criação de 
contribuições sociais, não havendo, até o presente momento, alterações 
substanciais na distribuição de receitas entre os entes subnacionais. 

Ao mesmo tempo em que as suas receitas recuaram gradativamente ao 
longo dos anos, os estados foram obrigados a assumir despesas com 
serviços públicos de responsabilidade constitucional da União. É evidente 
que esse movimento deixa a balança desequilibrada e a conta não fecha, 
ameaçando severamente a saúde financeira das gestões estaduais.
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De acordo com ele, o federalismo fiscal 
não foi devidamente trabalhado na 
Constituição por causa de divergências 
entre os estados. Essas diferenças, aliás, 
persistem até hoje e se manifestam, por 
exemplo, na guerra fiscal travada pelos 
estados na tentativa de atrair investimentos 
de grandes empresas que possam gerar 
mais receita, emprego e desenvolvimento.

“Acompanhei os trabalhos da Constituinte 
e houve uma grande divisão. Naquela 
época, já havia uma distância muito grande 
entre os estados das regiões Sul-Sudeste e 
Norte-Nordeste. A briga entre municípios 
pequenos e grandes continua até hoje. A 
guerra fiscal acirrou essa diferença, com 
estados dando incentivos fiscais para 
atrair empresas e aprisionar o debate do 
federalismo”, complementa. 

“Estamos nessa situação porque o 
federalismo fiscal não foi tratado 

como deveria em 1988”, conta 
Fernando Rezende. “O regime que 
estava em vigor nos anos de 1960 
e 1970 foi desenvolvido na FGV em 

1963, implementado em 1965 e 
consolidado em 1967. Aliás, esse era 

um modelo bem desenvolvido com as 
competências da ocasião. Em 1988, a 
questão federativa passou ao largo 

das discussões.”

Para o economista Fernando Rezende, a 
distorção do pacto federativo aumentou 
gradativamente nos últimos 30 anos por falta 
de planejamento. Pesquisador da Fundação 
Getulio Vargas (FGV), ex-presidente do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e autor de dezenas de livros sobre 
federalismo, ele diz que o tema foi deixado 
de lado na Constituição de 1988. De lá para 
cá, a situação vem se agravando. 

Rezende explica que, em 1963, criou-se uma 
comissão com especialistas para pensar o 
novo sistema tributário brasileiro, cujo tema 
central era a questão federativa. O trabalho 
dessa comissão resultou na criação do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
(ICM), em 1965. No entanto, essa foi a primeira 
e última vez que o sistema foi pensado como 
um todo. A política de industrialização, na 
década de 1970, acentuou as disparidades 
regionais e a centralização de receitas, quadro 
agravado com a Constituição de 1988. 
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“O enfraquecimento dos governos 
estaduais decorre, em grande parte, 

da perda crescente do potencial 
arrecadatório do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), pensados para 
uma economia de bens e que se torna 

de serviços”, explica ele. “A redução 
do endividamento público de longo 

prazo também é outro fator de perda 
de dinamismo da receita.”

As causas para o rombo 
nas contas dos estados
Além da falta de debate sobre o federalismo na  
Constituinte de 1988, outros motivos explicam o 
buraco sem fundo nas contas dos entes subnacionais. 
Para o economista José Roberto Afonso, professor 
do mestrado do Instituto Brasileiro de Ensino, 
Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e pós-doutorando 
da Universidade de Lisboa, os estados perderam 
espaço e força frente à União em virtude da queda 
de recursos proporcionada por uma nova realidade 
econômica, fiscal e tributária da sociedade.

Afonso reconhece que a situação é extremamente 
complexa. Uma das alternativas para reequilibrar a 
balança, no que diz respeito à divisão do bolo tributário, 
está na negociação crescente e na formalização das 
relações no campo horizontal, dos estados entre si, 
enquanto o governo federal não volta a exercer sua 
função de coordenar a federação. 

“Há um descompasso crescente entre divisão de 
receitas e responsabilidades na Federação brasileira. 
Em grande parte, porque nunca se firmou e formalizou 
um pacto – que, de certa forma, teria sido selado 
na Constituição de 1988, que já sofreu mais de uma 
centena de alterações. Não seria tanto problema se 
houvesse algum plano ou planejamento nacional, ou, 
ainda, se funcionassem os colegiados dedicados às 
relações federativas”, defende Roberto Afonso.
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Estados cobrem despesas da 
covid-19 e do Fundeb
Nos últimos anos, não foram poucas as vezes em que os estados 
precisaram atuar por falta de ação do governo central e retirar dinheiro 
de seus orçamentos para cobrir despesas que seriam da União. Aqui, 
destacam-se dois episódios recentes: na omissão do governo federal 
em liderar esforços para combater a pandemia da covid-19 e no 
financiamento do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais do Magistério). 

No auge da crise da pandemia, governadores e prefeitos foram obrigados 
a tomar a dianteira e assumir até funções que não lhes cabiam, como 
negociar com governos de outros países o suporte para aquisição de 
material hospitalar e vacinas, definir estratégias de distanciamento e 
isolamento social e buscar recursos para fortalecer as unidades de saúde.

Fernando Rezende, por sua vez, destaca que a perda de receitas dos estados é majoritariamente 
reflexo das novas tecnologias, que proporcionaram queda na tributação de energia elétrica e 
combustíveis, por exemplo. Para ele, as discussões a respeito do meio ambiente não permitirão, 
por exemplo, ampliar as receitas sobre combustíveis fósseis ou energia elétrica no longo prazo. 

“Os estados aprisionaram os impostos sobre energia e combustíveis. A discussão política é 
ainda mais complicada. As despesas estão associadas a benefícios fiscais, à remuneração dos 
servidores e ao crescimento dos compromissos que deveriam ser custeados pelo governo federal. 
A despesa cresce acima do PIB e a receita, abaixo”, esclarece.

Rezende afirma que as discussões no Brasil se resumem ao cenário atual, sem estimar as mudanças 
políticas, econômicas e geopolíticas das próximas décadas – o que afeta o diagnóstico e o debate 
fiscal e tributário. “O Brasil não discute o que tem pela frente. O país não vai crescer desse 
jeito, apenas com privatizações. É preciso sair dessa armadilha. O primeiro passo é discutir a 
necessidade de rever o federalismo brasileiro. Tem que discutir e explorar o diagnóstico. O Brasil 
precisa de planejamento”, diz ele.
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“Os estados se juntaram, mas 
ainda não foi suficiente para 

mudar de atitude. É preciso que o 
Brasil adote um diálogo federativo, 

tem que colocar os municípios 
para discutir.”

O economista José Roberto Afonso ressalta que as 
ações dos estados para combater a crise sanitária 
fortaleceram o federalismo e reforçaram o papel 
dos entes subnacionais na luta por oferecer serviços 
públicos para a população, inclusive com atribuições 
que não estão previstas da Constituição. “Se há algo 
positivo, a pandemia da covid-19 pode se tornar 
um divisor de águas nesse cenário, porque nunca 
governadores estiveram tão próximos, articulando 
e até executando ações, independentemente de 
regiões, partidos ou ideologias. É uma Federação que 
se reinventa de baixo para cima”, avalia. 

O economista Fernando Rezende, por sua vez, avalia 
que é preciso um trabalho ainda mais coeso entre 
estados e municípios frente à inércia da União. 
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Outro exemplo é o Fundeb, principal mecanismo de financiamento da 
educação no país. Com origem em impostos coletados nos âmbitos estadual 
e municipal, o Fundo tinha, até este ano, cerca de 90% dos recursos bancados 
pelos entes subnacionais 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. 

O novo Fundeb, aprovado no final do ano passado e em vigor desde 1º de 
janeiro, definiu novas regras para a operacionalização e distribuição dos 
recursos destinados à educação básica pública, com aumento gradativo da 
participação da União para 23% até 2026. O Comsefaz teve papel fundamental 
nessa vitória. Ainda em 2019, o Comitê iniciou a mobilização de governadores 
e a articulação na Câmara e Senado em torno do projeto do novo Fundeb.

O presidente do Comsefaz, 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 até a sua aprovação, em agosto de 
2020. O principal ponto defendido pelos secretários foi justamente o aumento da 
participação da União nas despesas do Fundeb. 
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Origem histórica do federalismo brasileiro
Para compreender como as receitas e competências dos estados chegaram à situação atual, é 
fundamental voltar no tempo e analisar a história e os conceitos que nortearam a implementação 
do federalismo no país. Desde o Império, passando por Estado Novo e Regime Militar, os governos 
mudaram a lógica federativa e a composição das receitas dos estados, municípios e da União.

“Quando falamos de federalismo, estamos 
falando de uma arquitetura do Estado na qual 

se estabelece quais são os direitos das unidades 
constituintes. Quando os americanos criaram 
o estado federativo, o que estava em questão 

eram quais direitos os estados teriam. Uma 
característica do federalismo brasileiro que 

é distinta do americano é essa ideia de que a 
União tem muita autoridade e pode legislar 

sobre qualquer coisa.”

A cientista política Marta Arretche, 
professora da Universidade de São 
Paulo (USP), traça um paralelo entre o 
federalismo brasileiro e o dos Estados 
Unidos, país que deu origem à lógica 
federativa tal qual conhecemos 
atualmente. No entanto, ao contrário 
do exemplo norte-americano, o 
federalismo brasileiro combina um 
presidente muito forte e a União com 
muito espaço para atuação.
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Segundo Marta Arretche, as disparidades entre 
os estados brasileiros fazem com que os entes 
subnacionais menos favorecidos recebam 
incentivos, como forma de reduzir as desigualdades 
regionais. Segundo ela, o desenho federativo 
brasileiro cumpre um papel importante para a 
unidade nacional.

O economista Francisco Lopreato explica que a raiz 
histórica do federalismo brasileiro vem do Império. 
Por ser um país de dimensões continentais, o Brasil 
tinha um governo central forte, mas que não poderia 
desconsiderar a atuação dos governos estaduais, 
que detinham uma liberdade muito grande.

Ao longo das últimas décadas, a participação e 
competência dos estados foi sendo alterada de 
acordo com os governos. Na Era Vargas foram 
criados interventores, mas sem poder absoluto e 
com poder limitado pelas assembleias estaduais. 
Lopreato destaca que a principal mudança ocorreu 
na década de 1960. “A grande ruptura acontece 
em 1966, quando da Reforma Tributária. É uma 
mudança muito significativa, porque tem uma 
concentração tributária na mão do governo federal. 
Ele transfere recursos de forma condicionada. Tem 
os gastos das empresas estatais, que condiciona as 
empresas de telecomunicação e energia elétrica. E 
tem os bancos estaduais dependendo de recursos 
dos bancos federais. É um controle grande e muda 
bastante”, complementa.

“Essa liberdade passou depois 
do final do Império. Houve uma 
grande discussão na primeira 
Constituição Republicana, em 
1891, na qual vários estados 
puxaram fortemente para o 
lado dos governos estaduais, 
tentando tirar o máximo de 
poder do governo federal. Aos 
mais fortes interessava ter 
liberdade. Mas essa liberdade 
dependia do poder econômico 
e financeiro dos estados.”
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A Constituição de 1988, que deveria atualizar o cenário federativo do país, não discutiu o tema de 
maneira apropriada. Por isso, outra grande modificação ocorreu no governo Fernando Henrique 
Cardoso: a privatização de uma série de empresas estatais trouxe reflexos significativos para as 
receitas estaduais e na relação dos entes subnacionais com a União.

“O governo FHC muda aspectos importantes. Ele privatiza empresas estatais e toda aquela 
relação de governo estatais e estaduais acaba. Depois, retoma uma concentração tributária que 
havia mudado um pouco. Os governos estaduais –  que tinham o Tesouro, as empresas e os 
bancos, além de uma relação forte entre as três esferas – passam a ter somente o Tesouro.”

Passados quase 25 anos do fim do segundo mandato de FHC, pouca coisa mudou no 
federalismo brasileiro. “A partir daí, estamos vivendo essa situação até hoje. Não houve 
grandes mudanças. Os governos estaduais perderam muito, porque perderam o controle dos 
bancos, de grande parte das empresas e, com isso, também os recursos. A nossa federação, 
que era vertical – União, estados e municípios – passou a ser um triângulo. Os estados 
continua, importantes, mas não têm o poder que tinham antes” , reforça.
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Quem teve acesso aos estudos federativos brasileiros nas últimas 
décadas tem em conta o receituário diversificado para calibrar as 
finanças dos estados brasileiros. 

Fora da Academia, instituições financeiras e, cada vez mais, o Congresso 
Nacional e a União têm sido agentes determinantes dos rumos das 
finanças estaduais, com regras progressivamente mais restritivas para 
despesas desses entes, com o propósito manifestado de recuperar o 
equilíbrio fiscal dessas instâncias subnacionais. As legislações que se 
sucedem para auxiliar e equilibrar essas finanças têm também avocado 
boa parte da autonomia desses entes, findando que o processo eleitoral 
dos governadores cada vez mais é organizado para gerir um espaço 
decisório menor do que as campanhas eleitorais e o sufrágio das 
cidadanias interessadas parecem autorizar.

Estudo do professor Sergio Prado, de 2014, soma à mesa das 
discussões federativas o conhecido processo progressivo e estrutural 
de apequenamento das receitas estaduais disponíveis em relação aos 
demais entes.  Embora patente, ocorre que as legislações concernentes 
que tratam da fiscalidade e da saúde financeira dos estados são 
acometidas por um processo psicanalítico repressivo de negação, onde 
caudalosos reservatórios de energia psíquica são consumidos para não 
se enxergar uma das mais elementares causas dos desequilíbrios. 

Conquanto as responsabilidades tenham se avolumado ao longo do 
tempo, o processo de recalibragem das fontes originais de financiamento 
dos estados deu-se de forma sedimentária em programas e fundos cujo 
efeito conjunto não conteve a trajetória histórica de declínio, como se vê.

No início desse século, os municípios ultrapassaram os estados em 
número de servidores e, em duas décadas, já representam quase o dobro 
de estrutura de pessoal.  Os estados, em sentido contrário, têm reduzido o 
número de servidores ativos a partir de 2010, porquanto o enxugamento 
estrutural de receitas lhes persuadiu a um sentido federativo mais 
modesto, para que continuassem a perseguir o equilíbrio fiscal.

Propostas de recuperação das receitas estaduais nas análises fiscais são 
um imperativo para a esperada melhoria progressiva na qualidade e 
ampliação dos serviços públicos.
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Estados mostraram 
força e protagonismo no 
enfrentamento da covid-19, 
mas ainda é preciso ampliar 
o espaço federativo, defende 
economista

José Roberto Afonso destaca que políticas públicas mais 
eficientes passam por um processo democrático envolvendo 
os entes subnacionais e a União
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Considerado um dos mais importantes 
especialistas em contas públicas no país, 
José Roberto Afonso enxerga com esperança 
a nova fase vivida pelo federalismo no Brasil. 

Para ele, a pandemia da covid-19 forçou 
uma aproximação maior entre os estados e 
permitiu uma gestão “de baixo para cima”, 
subvertendo a ordem natural da constituição 
da República brasileira e diminuindo o papel 
do governo federal na tomada de decisões 
importantes, como nas áreas econômica e 
de saúde, por exemplo.
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Economista, com pós-doutorado em Administração 
Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa (2020), José Afonso 
participou da formulação da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), um dos temas desta entrevista conduzida 
virtualmente de Portugal, onde o pesquisador reside 
atualmente. Durante o bate-papo, ele também discorreu 
sobre o impacto da pandemia nas políticas públicas, o 
auxílio emergencial proposto pelo governo federal e a 
questão polêmica dos precatórios. 

Acompanhe os principais trechos a seguir. 



O senhor foi um dos principais responsáveis pela elaboração da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Como avalia o seu processo de elaboração e 
aprovação? 

O processo de elaboração é tão importante quanto o conteúdo. A norma na qual está 
baseada a LRF foi uma inovação da Constituição de 1988, é uma lei complementar sobre 
finanças públicas e outros itens. No governo de Fernando Henrique Cardoso, eu trabalhava 
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas, como tinha 
atuado na Constituinte com esse tema, eles me convidaram para montar uma equipe 
técnica e preparar uma proposta de projeto de lei – uma equipe que envolvia o Ministério 
do Planejamento, ao qual o BNDES estava subordinado na época, Ministério da Fazenda 
e Banco Central. Quando venceram os seis meses, o presidente tomou uma iniciativa, até 
então inédita, que hoje é rotina: em vez de mandar um projeto ao Congresso, ele publicou 
um anteprojeto no Diário Oficial. Ele disse: “Este aqui é um anteprojeto, é o projeto sobre o 
qual nós estamos pensando e estamos abertos para receber sugestões do Congresso e do 
público em geral e dos agentes envolvidos”. Entre os agentes, procuramos o Confaz, que 
depois virou Comsefaz. Cada estado indicou um ou mais representantes e nós sentamos 
juntos na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, e passamos uma semana discutindo artigo 
por artigo do anteprojeto para saber quais as sugestões dos estados. Isso foi feito também 
com as capitais, e ouvimos ainda o mercado financeiro. Mas, certamente, quem mais 
contribuiu, pouca gente sabe disso, foram os estados. Nem tudo havia unanimidade, mas 
em quase tudo conseguimos consenso entre os técnicos federais e estaduais. O projeto 
foi enviado ao Congresso e, em nove meses, passou na Câmara. Ninguém acreditava 
nisso. Governadores da oposição e da situação se mostraram favoráveis ao projeto. Os 
deputados entenderam que aquela proposta não era apenas do Executivo federal, mas 
refletia esse processo de apoio. 
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Há espaço hoje para esse tipo de construção em conjunto, 
unindo municípios, estados e governo federal? 

O processo de construção democrático e federativo que marcou 
a LRF é muito relevante, porque vivemos um momento em que 
precisamos repetir situações como aquela. A questão é construir 
de novo as condições para voltar a ter esse espaço federativo. 
Acho, inclusive, que hoje nós temos novidades em relação ao 
passado muito importantes, como o próprio Comsefaz, que não é 
o Confaz, um órgão que se reúne por obrigação legal. Lógico que 
tem funções regulares que ele tem que cumprir, mas o Comsefaz é 
uma concertação, um ambiente no qual os secretários de Fazenda 
discutem, deliberam e buscam a defesa de interesses em comum, 
sem ter uma imposição do governo federal. Isso se deu na época da 
LRF. A gente precisa repetir esse processo porque nós temos novos 
e importantes desafios fiscais a vencer pela frente, talvez até mais 
graves do que na época da LRF. 

“Estamos passando por uma transformação 
radical na economia, na sociedade, no 
sistema tributário, no processo de gasto. 
Tudo isso vai exigir novas configurações 
institucionais, uma nova governança para o 
novo normal e para o qual é importante ter 
essa pactuação democrática e federativa.” 
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Qual o impacto da LRF nas finanças estaduais? 

As finanças dos estados, sobretudo nos dez anos seguintes à LRF, tiveram um 
desempenho excelente. Melhorou a receita, caiu a despesa, melhorou o resultado 
primário e diminuiu o endividamento. No auge da pandemia, todos os indicadores 
fiscais dos estados e municípios são melhores do que os do governo federal, 
mesmo com toda a dificuldade que se tem. É lógico que a lei não é perfeita, vários 
aspectos dela não foram implementados. E tem problema na execução da lei, de 
cumprimento, maquiagem de contas públicas e assim por diante. Mas o meu balanço 
é o melhor possível, acho que houve uma mudança cultural dos estados. Além da 
autonomia federativa, a profissionalização na administração fazendária e fiscal dos 
estados que é uma marca muito forte desses anos.

Nunca se viu os governadores tão juntos quanto nos últimos tempos. Isso reflete no 
âmbito das autoridades fazendárias, de planejamento, de administração, de saúde, 
segurança pública, nos diferentes campos de atuação. Precisamos ter uma federação 
com uma cara diferente. A Federação brasileira nasceu de cima para baixo e, 
ultimamente, está conseguindo inverter e ser de baixo para cima. Hoje, temos 
um governo federal que não está liderando e que, além disso, ainda está provocando 
conflitos federativos, instigando as divergências – quando o que precisamos é 
construir convergências. Convergências entre os estados, e depois dos estados com os 
municípios e com o governo federal. Convergências que são necessárias para construir 
uma nova governança pública para lidar com a nova agenda que decorre da pandemia. 
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Qual é o impacto da pandemia da covid-19 nos estados 
brasileiros? 

A pandemia acelerou e acentuou tendências e questões que já 
estavam postas na sociedade, mas que eram deixadas de lado. A 
questão ambiental não é nova, mas hoje virou uma emergência 
mundial. A questão social, dos pobres, dos miseráveis, de gênero, 
da desigualdade, sempre estavam postas, mas hoje não se aceita 
mais isso tanto no Brasil como no mundo. Não adianta você pedir 
empréstimo para o sistema financeiro internacional e dizer: eu 
sou um governo com responsabilidade fiscal. Tá bom, mas essa 
responsabilidade fiscal tem algum custo ambiental e social? 
Você tem que ter uma governança responsável, desde a questão 
fiscal, sanitária, democrática, tem que ter responsabilidade 
ambiental e social. Não basta ser só fiscalmente responsável, ter 
austeridade e estar fazendo isso a custo de desmatamento, da 
miséria e não estar combatendo esses outros males. Esses são 
desafios que estão postos para os governos do mundo inteiro 
e, no caso brasileiro, é uma agenda nova. O sistema federativo, 
como algumas coisas no Brasil, é 8 ou 80. Não tem nada mais 
descentralizado no Brasil do que a saúde, do que o SUS, e isso 
foi para o centro da crise. Não há a menor dúvida de que faltou 
comando nacional, coordenação, liderança do governo federal. 
E, mais do que isso, que ainda atuou no sentido do conflito. Por 
outro lado, a federação sobreviveu a isso. Isso é positivo e vivemos 
um momento histórico. Eu tenho uma federação que não se 
desintegrou, apesar de ela não ter líder. E, mesmo assim, temos 
uma resposta dos governadores, desde a questão da saúde até 
a questão da organização da economia e sociedade. Podia ser 
melhor, mas acho que é a melhor possível diante daquele contexto 
político, porque eles nunca se depararam com uma situação como 
essa, do ponto de vista sanitário e institucional. A novidade, com a 
pandemia, é que, desde a independência brasileira, nunca tivemos 
uma Federação que se postou de baixo para cima. 
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No âmbito fiscal, o auxílio federativo (LC 173, de 2021) para combate à pandemia 
foi uma boa medida para mitigar o impacto fiscal da crise nos entes subnacionais? 

Eu acho que o Brasil agiu corretamente, rapidamente. Inclusive, tem que lembrar que 
esse auxílio emergencial tem muito mais a ver com a iniciativa parlamentar – não só a sua 
criação, como a definição do seu valor. Tem que lembrar ainda que o STF liberou e disse 
que a Lei de Responsabilidade Fiscal não impedia a criação do pagamento do auxílio. 
Mas, como diz o nome, ele era um auxílio emergencial. Acho que nós temos um problema 
estrutural, ao contrário dos países muito ricos do mundo. Neles, houve uma explosão 
de miséria, de pobreza e de desigualdade súbita, aí sim, emergencial, decorrente da 
pandemia. No caso brasileiro, nós temos um problema estrutural, que foi agravado pela 
pandemia. Nós temos que encontrar soluções permanentes, e não emergenciais. E eu 
acho que não tem que ser um auxílio. Na verdade, tem um tempo que defendo a criação 
de uma nova rede de proteção social aos cidadãos. A rede que nós temos hoje, como no 
resto do mundo, está baseada no emprego com salário. E boa parte desse pessoal que foi 
receber o auxílio, muitos, inclusive, já não tinha emprego antes da pandemia. Não ficaram 
desempregados, porque nem emprego tinham. E muitos continuam nessa situação ruim 
até hoje. Temos que construir soluções permanentes, e isso passa por uma nova rede de 
proteção social, com responsabilidade social, o que exige visão integrada entre o governo 
federal, estados e municípios. Uma das coisas que a pandemia ensinou é que você pode 
ser o cara mais rico do mundo, ter o melhor plano de saúde, e isso não te deixa imune 
de ser contaminado pela covid-19. Não adianta só você ser rico e vacinado se o resto 
das pessoas à sua volta não for vacinado. Mais do que nunca, está claro que é preciso ter 
Estado, políticas públicas eficientes, saber gastar bem os recursos.

Qual a opinião do senhor sobre precatórios: devem ser contabilizados dentro do 
teto de gastos?

Precatório não é despesa, é dívida. Na verdade, é dívida de uma despesa que já 
ocorreu. O que temos que discutir é por que quando foram tomadas as decisões 
judiciais em caráter definitivo, isso já não levou a sua inscrição da correspondente 
dívida. Eu acho essa discussão absolutamente inócua. Primeiro, que estou tentando 
achar soluções legislativas para um problema gerencial. Por que que o Estado perdeu 
e perde tantas ações? Quanto à alternativa de propor parcelar, eu não vejo diferença 
entre você parcelar precatório e você emitir o título da dívida pública de longo prazo, 
como o Tesouro Nacional emite títulos de 20, 30 anos. É igual. A única questão é que o 
precatório não consta na dívida pública da maneira como o BC e o mercado financeiro 
veem. Porque, do ponto de vista contábil, está lá no balanço geral da União.
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Projeto de Lei 
Complementar sobre 
ITCMD promove maior 
justiça fiscal

Proposta criada com apoio do Comsefaz 
disciplina pontos essenciais do imposto 
que incide sobre heranças e doações. 
Texto será apreciado pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados

Em sua atuação institucional, o Comsefaz articula importantes pautas no 
Congresso Nacional sobre temas relevantes para os estados e municípios. 
Uma delas ganhou maior visibilidade e urgência para apreciação do 
Parlamento com o aumento no número de mortes e no pedido por doações 
durante a pandemia da covid-19. Trata-se do Projeto de Lei Complementar 
que regulamenta o ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e 
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), que incide sobre as transmissões 
não onerosas de bens ou direitos, como a herança e a doação. 

O PLP 67/2021, apresentado em maio de 2021 pelo deputado federal 
Ricardo Barros (PP-PR), foi criado com o apoio do Comsefaz e busca 
equalizar a legislação do ITCMD em todo o território nacional. 
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“A aprovação do PL deixará a tributação 
sobre herança mais progressiva e menos 
sujeita à evasão fiscal. Os instrumentos 

de evasão fiscal são utilizados, 
majoritariamente, pela parcela mais rica 

da população. O ideal é que a reforma 
do ITCMD tenha como objetivo principal 

ocasionar maior justiça tributária, ao 
invés do mero aumento de receitas.”

O pesquisador explica que a urgência 
pela aprovação ocorre em um momento 
de maior visibilidade do problema da 
concentração da riqueza, analisado 
por vários estudos. “O indicador de 
concentração da riqueza é muito maior do 
que a concentração de renda, e o sistema 
atual de baixa tributação das heranças 
e a elevada evasão e o planejamento 
tributário das famílias mais ricas favorecem 
o aumento da concentração, fato que é 
retroalimentado por grandes heranças 
pouco tributadas.” 

Segundo os dados dos Grandes Números 
das Declarações do Imposto de Renda da 
Pessoa Física de 2018, os 0,1% declarantes 
mais ricos concentravam 17,2% da riqueza 
líquida e 10,2% da renda.

O objetivo é disciplinar, definitivamente, os pontos essenciais da matéria – 
principalmente aqueles que não podem ser supridos por legislação estadual – e 
os conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os estados, o 
Distrito Federal e os municípios. A proposta tem grande abrangência e contempla 
também regras sobre matérias deliberadas em decisões recentes do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Economista, doutor em Política Tributária e pesquisador do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), Pedro Humberto Bruno de Carvalho Júnior explica 
que o texto apresenta uma legislação muito mais moderna da tributação de 
heranças e doações, suprindo as principais lacunas que existem atualmente. 

Para ele, o material endereça mudanças importantes, como a tributação de 
transmissões oriundas do exterior e dos planos de Previdência, a obrigatoriedade 
da aplicação de alíquotas progressivas e um maior controle na tributação de 
doações em vida, que podem ser usadas para reduzir o montante tributado.

Segundo ele, a apreciação do PL pelo Parlamento é urgente, pois sua aprovação 
pode ocasionar maior justiça fiscal e atenuar a concentração de riquezas no país, 
especialmente durante a crise imposta pela pandemia.
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Os agentes fiscais de renda da Secretaria da Fazenda 
e Planejamento do Estado de São Paulo, Fernando 
Sallaberry e Jefferson Valentin, consideram que a 
necessidade de uma célere aprovação do projeto se 
sustenta na maior unidade das regras do imposto, 
em nível nacional, e em uma tributação mais 
abrangente, que alcance manifestações de riqueza e 
de capacidade contributiva até agora não atingidas, 
justamente pela falta da lei complementar.

“O PLP trata do ITCMD de forma ampla, criando um 
desenho estrutural de caráter nacional, primando pela 
isonomia entre os contribuintes”, defende Sallaberry. 
Outro ponto positivo, segundo os auditores, é a 
segurança jurídica que o diploma legal traria, tanto 
para estados, como para contribuintes. Diante da 
ausência de normas gerais em matéria tributária para 
o ITCMD, contribuintes das mais diversas regiões 
ainda são tratados de forma absolutamente distinta.

“A proposta não criaria novos fatos 
geradores de receita, além dos já 

previstos constitucionalmente, 
mas apenas traria a necessária 

regulamentação e criaria 
instrumentos que permitiriam que 

os estados pudessem alcançar 
todos os patrimônios.” 

Tributação sobre renda e patrimônio

A aprovação da proposta em tramitação vai possibilitar que o Brasil 
avance na tributação sobre renda e patrimônio. A matriz tributária 
brasileira é substancialmente baseada na tributação do consumo. Esse 
tipo de tributação é essencialmente regressivo – ou seja, pesa mais sobre 
a parcela da população que ganha menos e que direciona a maior parte 
de sua renda para o consumo.  

“Avançar na tributação sobre a renda e o patrimônio permitiria trazer 
mais progressividade à matriz tributária brasileira, ou até mesmo obter 
‘uma folga’, ou seja, uma margem para que os diversos entes tributantes 
reduzissem a tributação incidente sobre o consumo”, afirma Valentin.

Já Carvalho Júnior lembra que, com a crise do covid-19, as pequenas 
empresas e os trabalhadores autônomos e de menor escolaridade sofreram 
mais do que os ricos. “O país deve achar formas de tributar eficientemente 
a riqueza e os ganhos de capital dos mais ricos, fortalecendo o Imposto 
sobre Heranças e Doações e/ou regulamentando o Imposto sobre as 
Grandes Fortunas. O IGF incide sobre o valor de qualquer grande fortuna, 
composta de ativos realizados ou não”, pondera.
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Progressividade

Entre as propostas previstas na atualização da legislação do ITCMD em tramitação, a 
instituição da obrigatoriedade da aplicação de alíquotas progressivas, apesar de positiva, 
ainda carece de ajustes, de acordo com os especialistas ouvidos pela reportagem. 

De acordo com Fernando Sallaberry e Jefferson Valentin, a tributação sobre heranças 
é progressiva em praticamente todos os países que adotam tal imposto. Seja uma 
progressividade alcançada pela combinação de uma faixa de isenção, junto a uma 
alíquota fixa, como ocorre no Estate Tax, dos Estados Unidos, ou por uma progressividade 
estruturada por meio de uma tabela com alíquotas maiores – quanto maior for o patrimônio 
recebido –, como ocorre nos casos do Inheritance Tax na Espanha, na Alemanha e no Japão. 

No Brasil, os especialistas consideram que persiste uma discussão doutrinária sobre se 
a progressividade atende, de fato, ao princípio da capacidade contributiva, no caso do 
ITCMD. Segundo eles, via de regra, a progressividade é estabelecida tomando por base o 
patrimônio transmitido e não levando em consideração o patrimônio prévio do recebedor 
da herança ou doação.

Os auditores explicam que, dessa forma, alguém muito rico, caso receba uma pequena 
herança, devido à progressividade do ITCMD, normalmente pagará uma alíquota mais 
baixa do que alguém muito pobre e com direito a uma herança maior. No geral, porém, 
ao analisar o patrimônio final dos recebedores de heranças e doações, percebe-se que a 
progressividade é muito efetiva em atribuir maiores alíquotas àqueles que possuem maior 
capacidade contributiva. 

O economista Pedro Humberto Bruno de Carvalho Júnior analisa que o projeto atual apenas 
delimita um sistema obrigatoriamente progressivo com alíquota mínima de 4%, deixando 
para o Senado Federal a delimitação da alíquota máxima. Seguindo a Constituição Federal, 
em 1992, o Senado determinou que essa alíquota máxima seria de 8%. 

“Acredito que o PL perde a oportunidade de fixar a alíquota máxima em grandes 
heranças como valores acima de R$ 5 milhões, referente ao patrimônio líquido do 
centésimo ao milésimo mais rico da população, e de R$ 56 milhões, referente ao 
patrimônio líquido do milésimo mais rico da população”, defende.



REVISTA COMSEFAZ   •   3ª EDIÇÃO44

Decisão do STF
Entre as questões trabalhadas recentemente pelo STF 
e que reforçam a atualização da legislação, destaca-se 
o Tema nº 825, de Repercussão Geral, que debateu a 
constitucionalidade de estados e do Distrito Federal 
legislarem sobre a incidência do tributo em casos de 
doações e heranças com inventário no exterior. 

Em fevereiro deste ano, o STF reconheceu a 
impossibilidade de que as gestões estaduais e do Distrito 
Federal editem leis próprias para a exigência do tributo 
sobre doações e heranças provenientes do exterior, 

A correção dessa distorção definida pela Corte é um dos 
pontos positivos centrais trazidos pelo projeto do ponto 
de vista do fortalecimento da isonomia, segundo os 
auditores fiscais da Secretaria de Fazenda de São Paulo. 

Por exemplo, enquanto um herdeiro brasileiro recebe um 
bem, partilhado em um inventário processado no Brasil, 
referente a um de cujus, ou autor da herança, que era aqui 
domiciliado, e é, por causa disso, tributado normalmente, 
outro herdeiro brasileiro, nas mesmas condições, que 
recebe bens localizados em outro país, não é tributado. 

“Esta falta de isonomia beneficia principalmente os 
planejamentos sucessórios que utilizam a estruturação 
patrimonial por meio de holdings internacionais 
(offshores)”, salienta Jefferson Valentin.
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“Com isso, a tributação sobre 
heranças, que é usada no mundo 

todo como ferramenta de distribuição 
de renda e patrimônio, capaz de 
instituir maior progressividade à 

matriz tributária; no Brasil, torna-
se mais um imposto que é cobrado 

apenas dos mais pobres.”

Fernando Sallaberry aponta que a forma atual cria uma 
espécie de “imunidade tributária” justamente para os 
maiores patrimônios, estruturados internacionalmente. 

Para os auditores fiscais, a decisão da Suprema 
Corte foi fator determinante para a criação das regras 
relacionadas às situações que têm ponto de conexão 
relevante com o exterior. “Não temos dúvida de que 
essa decisão do STF tornou mais urgente a edição de lei 
complementar com esse conteúdo, pois, sem ela, não 
há como os estados e o Distrito Federal exercerem sua 
competência constitucional.”

O pesquisador do Ipea complementa que a atual não 
incidência pela jurisprudência vigente pode criar um 
mecanismo para evasão e elisão fiscal no ITCMD. “O 
PL vai atenuar o problema, mas não necessariamente 
irá evitá-lo. Seria necessário combater essa prática 
em acordo com a Receita Federal e a Transparência 
Internacional, para identificar os verdadeiros 
beneficiários”, justifica.

Tais entendimentos antagônicos proferidos pelo STF, 
segundo acredita, ocasionam incerteza na tributação 
do ITCMD e podem gerar um grande passivo para os 
fiscos estaduais, já em crise devido à pandemia. “A 
votação do PL é urgente. A legislação é bem elaborada 
para suprir as principais lacunas do ITCMD. Um decreto 
regulamentador da lei ainda poderá resolver detalhes 
específicos”, finaliza.
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Modernização do ICMS

Estados acompanham 
avanço tecnológico e 
crescimento do digital
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Ter uma administração tributária moderna e 
eficiente possibilita ao Estado a aplicação de 
políticas públicas de forma mais ágil. Ao longo 
de 2021, o Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual, 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), tributo 
de maior relevância para os estados, foi alvo de 
ataques controversos, que incidiam sobre sua 
influência no preço dos combustíveis.  

Nos moldes atuais, o ICMS não propicia aos 
estados a autonomia financeira adequada 
para custear as políticas sociais previstas na 
Constituição. Por isso, o Comsefaz trabalha em 
uma proposta de modernização. A remodelação 
do imposto permite interromper o processo de 
deterioração das principais bases tributárias.

ICMS
Aspectos em deterioração 

Seletividade das alíquotas

Operações com energia elétrica 

Combustíveis e demais mercadorias 
sujeitas ao regime de substituição 
tributária

Transferência entre estabelecimentos 
do mesmo titular

Diferencial de alíquotas
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As operações energéticas, a comunicação e os combustíveis são 
três focos do Comsefaz para melhoria do Imposto. Para alterar o 
tributo, é necessário aprovar leis federais, estaduais ou emendas à 
Constituição. O secretário-adjunto de Fazenda de Minas Gerais, Luiz 
Claudio Gomes, atuou diretamente na elaboração da proposta. 

Há mais de 20 anos, segundo seu relato, os estados tentam uma 
Reforma Tributária ampla para solucionar os problemas do atual 
sistema. Diante da dificuldade da Reforma Tributária em avançar 
nas discussões no Congresso Nacional, a modernização do ICMS é 
mais uma tentativa de acompanhar as transformações mundiais, 
como a evolução energética e das telecomunicações.

O avanço tecnológico e o crescimento do comércio digital têm 
gerado uma necessidade de atualização tributária para diversos 
setores. Luiz Claudio enumera os segmentos que mais contribuem 
para a arrecadação: combustíveis, telecomunicações e energia. 
“Em média, em todos os estados e no Distrito Federal, corresponde 
a mais de 70% da arrecadação.” 

Renovações nos três setores – como a mudança da matriz 
energética, o avanço da tecnologia 5G e redução dos combustíveis 
fósseis – deixam ainda mais latente que a legislação precisa ser 
revista e incrementada. “Ninguém mais faz ligações (telefônicas), 
usamos o pacote de dados para falar por mensagens de texto 
ou voz. Isso teve um impacto dramático na arrecadação das 
telecomunicações”, exemplifica ele. 
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“O aperfeiçoamento do ICMS é 
um plano B em relação à meta 

principal, que é a Reforma 
Tributária ampla. Otimizar o 

imposto é algo que precisamos 
forçar para fazer enquanto não 

acontece a reforma.”

No seu entendimento, todos os estados reconhecem que 
o ICMS não atende mais a gestão estadual e precisa ser 
aperfeiçoado. “É um imposto complexo, sem segurança 
jurídica, e isso está provado com o estoque de ações 
judiciárias tributárias que existe no Brasil”, argumenta. 
“Não se compara a nenhum outro país.” 

Outro tópico das discussões estaduais são as 
tentativas de simplificar a prestação das informações 
acessórias, que se resumem à emissão das notas 
fiscais, aos arquivos digitais e valores devidos de 
ICMS. Luiz Claudio Gomes afirma que, apesar de os 
estados convergirem em muitos pontos, não há uma 
integração: cada ente possui legislação e sistema 
próprios. “Caminham na mesma direção, mas com 
grau de maturidade, dinâmica e intensidade diferente 
na simplificação de obrigação assessória e na própria 
legislação que rege a apuração e obrigação principal, 
que é pagar o tributo do ICMS.”

Segundo ele, avançar com projetos de atualização nos 
estados e no Distrito Federal pode ajudar a suprir a falta 
de uma extensa Reforma Tributária.
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ICMS sobre combustíveis
Ao passo que os estados trabalhavam em prol de uma Reforma Tributária ampla, o foco 
da discussão foi alterado devido às acusações infundadas sobre a escalada no preço dos 
combustíveis. O governo federal tentou culpar os entes estaduais pelos aumentos ao longo do 
ano e que repercute em toda a cadeia econômica. 

A Política de Paridade Internacional (PPI), adotada pelo governo federal desde 2016 para 
comercialização de combustíveis no mercado brasileiro, gerou enorme volatilidade nos preços. A 
disparada do dólar frente ao real nos últimos dois anos evidenciou os problemas na manutenção 
dessa estratégia.

Em um esforço conjunto, articulado pelo Comsefaz, os estados buscaram difundir na sociedade 
informações a respeito da aplicação do tributo e mostraram que as alíquotas estaduais do ICMS 
não são reajustadas há anos. Os 26 estados e o Distrito Federal decidiram, por unanimidade, 
durante reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), manter inalterado, entre 1º 
de novembro e 31 de janeiro de 2022, o Preço Médio Ponderado Fixo (PMPF) dos combustíveis. 

O PMPF é utilizado como base de cálculo do ICMS cobrado sobre os combustíveis e era calculado 
a cada 15 dias pelos estados com base nos preços praticados no varejo. Com isso, os estados 
abdicam de parte das receitas que receberiam e investiriam em prol da sociedade. A medida do 
Confaz não freará o avanço no preço dos combustíveis, entretanto. Mas deixará evidente que os 
estados não são os responsáveis pela conjuntura atual. 
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“A alíquota do ICMS se mantém inalterada há 
vários anos em todos os estados, enquanto os 
combustíveis têm subido praticamente todos os 
meses. Esses aumentos ocorrem porque a Petrobras 
atrela os preços dos combustíveis ao mercado 
internacional do petróleo e ao câmbio – é a política 
de paridade com o mercado internacional. Também 
não é verdade que definir um valor fixo para o ICMS, 
como prevê o PLP 11/2020, aprovado no dia 13 de 
outubro pela Câmara Federal, vá reduzir o preço dos 
combustíveis, visto que o aumento é definido pela 
Petrobras e varia de acordo com o valor do petróleo 
no mercado internacional e do dólar. Essa proposta 
também é inconstitucional, pois fere a autonomia 
dos estados de fixarem a alíquota do ICMS, e poderá 
provocar perdas de R$ 32 bilhões em receitas 
tributárias para os estados e municípios, o que pode 
comprometer seriamente a qualidade dos serviços 
públicos prestados à população.”

Para evitar a interferência do governo federal no imposto estadual, o Comsefaz, 
por meio dos secretários estaduais de Fazenda, tem atuado fortemente junto ao 
Legislativo. “O Comsefaz e os secretários estaduais de Fazenda estão mobilizando 
os senadores de cada estado para votarem contra a proposta aprovada na 
Câmara Federal. É um movimento que também envolve os governadores. Estamos 
reafirmando que a questão do ICMS dos combustíveis seja discutida no âmbito da 
Reforma Tributária ampla”, reforça Rafael Fonteles.

Rafael Fonteles, presidente do Comsefaz, explica a 
variação do preço dos combustíveis
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COMSEFAZ360

Foto: Ascom Sefaz-MS
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Fisco do MS aposta em inovação para 
melhorar a vida do contribuinte

Mato Grosso do Sul

Pioneira no Brasil em desenvolvimento de novas tecnologias ligadas à emissão 
de documentos fiscais, a Secretaria Estadual de Fazenda do Governo do 
Mato Grosso do Sul segue avançando com apostas em inovação. Na semana 
de comemorações do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, 
a pasta recebeu duas premiações na modalidade “Práticas inovadoras de 
sucesso”, do XVI Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública.

O primeiro lugar ficou com o projeto “Integração do Sistema BP-e (bilhete de 
passagem eletrônico)”, da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos 
(Agepan). Após desenvolver o piloto, que começou a ser utilizado em todo 
o Brasil em 2018, o fiscal tributário da Sefaz-MS Daniel Carvalho integrou o 
sistema ao da agência de fiscalização.

O novo modelo entrou em funcionamento em 2020. “Hoje, ele é obrigatório 
e possibilita identificar a movimentação dos passageiros e o trânsito de 
ônibus clandestinos e não regulados nas rodovias, bem como a ampliação da 
fiscalização dos aplicativos de fretamento (Buser, 4bus)”, explica. 

A segunda premiação da Sefaz-MS diz respeito ao projeto “Operacionalização 
da Nota MS Premiada”. De acordo com o auditor fiscal da Receita Estadual 
Edson Massacazu Ochigame, a perspectiva de ganhar prêmios em dinheiro 
impulsiona o consumidor a exercer a cidadania e exigir a emissão do 
documento fiscal com seu CPF nas compras a partir de R$ 1. 

O secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, Felipe Mattos, reforça a 
importância de soluções inteligentes para atender às demandas fiscais e 
contábeis por meio do uso de tecnologia da informação. “A modernização do 
Fisco tem proporcionado um salto enorme na qualidade do atendimento e 
na desburocratização dos processos para os contribuintes”, argumenta.
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Fiscalização de mercadorias 
em trânsito ganha força com 
a modernização

Rio Grande do Norte

“Essa modernização é 
fundamental para o Fisco 

desenvolver um trabalho de forma 
mais efetiva. O NIFF será um ganho 

para a nossa equipe de auditores 
que atuam na itinerância fiscal.”

O trabalho desenvolvido pela Secretaria de Tributação 
do Rio Grande do Norte terá um impulso a partir do 
próximo ano, com o término das obras do Núcleo 
Integrado de Fiscalização de Fronteiras (NIFF). A 
estrutura está em construção em Canguaretama, às 
margens da BR-101, na divisa com a Paraíba, um dos 
principais corredores de cargas do estado. 

O equipamento fixo será responsável pelo controle 
tributário, de segurança e inspeção fitossanitária, já 
que vai abrigar, além de auditores fiscais, equipes 
da Secretaria de Segurança Pública e do Instituto de 
Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (Idiarn). Para 
o Fisco estadual, a edificação do NIFF representa a 
modernização da fiscalização de mercadorias em 
trânsito e o reforço no combate aos crimes contra a 
ordem tributária. 

A estrutura vai controlar eletronicamente os veículos 
de cargas que entram ou saem do Rio Grande do Norte, 
por meio de guaritas de pedágio. O investimento do 
governo potiguar no equipamento é de R$ 9,4 milhões, 
por meio do Projeto Governo Cidadão, com recursos 
assegurados pelo empréstimo junto ao Banco Mundial. 

“Essa modernização é fundamental para o Fisco 
desenvolver um trabalho de forma mais efetiva. O 
NIFF será um ganho para a nossa equipe de auditores 
que atuam na itinerância fiscal”, destaca o secretário 
estadual de Tributação do RN, Carlos Eduardo Xavier. 
Segundo ele, a estrutura vai trazer mais segurança para 
a área de fronteira, bem como para a principal rodovia 
que liga o Rio Grande do Norte a outros estados do país, 
pois o NIFF também vai abrigar equipes das forças de 
segurança que atuam no combate ao crime organizado 
e na prevenção de ilícitos. 

Foto: Elisa Elsie
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A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo 
(Sefaz-SP) tem empenhado esforços em tecnologias e iniciativas 
inovadoras que possam melhorar o relacionamento com os 
contribuintes e a eficiência dos serviços.

Desde 2010, o Fisco paulista usa o Domicílio Eletrônico do 
Contribuinte (DEC) como ferramenta de orientação tributária. 
Por meio de uma caixa postal eletrônica, as empresas são 
avisadas sobre eventuais erros no cumprimento de obrigações 
tributárias e notificações de cobrança recebem orientações para 
a regularização espontânea da pendência, sem a necessidade de 
lavratura de auto de infração.

Mais recentemente, a Sefaz-SP passou a usar o disparo de 
mensagens com informações e apelos diversos aos contribuintes 
com dívidas de ICMS. Com essa nova abordagem, o Fisco começa 
a enviar aos contribuintes, por meio do DEC, textos destacando a 
importância do recolhimento do imposto e da mudança de hábitos 
ou comportamentos e reforçando os benefícios dessas ações. 

É a ciência comportamental aplicada à gestão tributária. Já 
conhecido e utilizado em políticas públicas no Reino Unido, 
Alemanha, Canadá e outros países, o chamado nudge (termo 
inglês que, em tradução livre, significa “empurrãozinho”) utiliza 
técnicas sutis de persuasão para introduzir pequenas mudanças 
nas práticas administrativas.

No caso da Sefaz-SP, o método Nudge Fisco consiste no envio 
de avisos com apelos como normas sociais (comunicando, por 
exemplo, que será testado tanto o eventual efeito das abordagens 
diferentes no pagamento do ICMS atrasado quanto o efeito do 
SMS na abertura (leitura) dos avisos no DEC). 

Sefaz-SP utiliza ciência 
comportamental para 
melhorar eficiência do Fisco

São Paulo
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Secretaria de Fazenda implanta 
serviço integrado de fiscalização

Piauí

O Governo do Piauí inaugurou, no final de outubro, o sistema integrado de 
fiscalização do Posto Fiscal da Tabuleta, na zona Sul de Teresina, um dos 
mais importantes do estado. O sistema contempla a operacionalização dos 
equipamentos de inspeção com tecnologia avançada para o monitoramento 
de veículos e cargas, utilizando software de integração de imagens, OCR, 
balança e raios X com scanner de alta precisão para a inspeção de cargas.

Esse sistema permite identificar facilmente cargas com volume ou conteúdo 
diferente do especificado nas notas fiscais, veículos com fundo falso, objetos 
e cargas escondidas em locais de difícil acesso, assim como tanques de 
combustível, pneus, interior de painéis, bancos, forração de portas e outras 
partes ocas de chassi e carrocerias.

O raios X, por exemplo, usa tecnologia não intrusiva, por meio de scanner, 
que dispensa a inspeção interna e confere maior precisão no processo de 
fiscalização e mais segurança nos resultados. Em média, 120 caminhões 
podem ser escaneados por hora. “É um sistema robusto, onde foram 
investidos mais de R$ 10 milhões. É mais modernidade, mais tecnologia a 
serviço do contribuinte e para a segurança pública de toda a sociedade”, 
afirma o secretário de Fazenda do estado, Rafael Fonteles.

Para o governador Wellington Dias, o sistema aproveita os avanços da 
tecnologia para dar mais eficiência ao Fisco. “Um sistema eficiente é 
bom para todo mundo. Isso evita sonegação, garante equilíbrio entre os 
empreendedores, torna o serviço mais ágil e garante mais segurança pública.”

13 DE MARÇO DE 1823

Foto: Ascom Sefaz-PI
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COMSEFAZ
COM VOCÊ

A Revista Comsefaz é mais 
uma ferramenta para 
integrar as secretarias de 
Fazenda dos estados e do 
Distrito Federal.

É pensada para você e 
pode ser feita por você.

Tem sugestões de matérias, 
artigos ou outros conteúdos? 

Envie um e-mail para 
ascom@comsefaz.org.br

Aproveite, este espaço também é seu!
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SAIBA+
Fórum Internacional Tributário (FIT)

Os secretários de Fazenda de São Paulo, Henrique 
Meirelles; do Ceará, Fernanda Pacobahyba; e do 
Maranhão, Marcellus Ribeiro Alves, e o diretor-
institucional do Comsefaz, André Horta, participaram 
como debatedores no Fórum Internacional Tributário 
(FIT), realizado de 20 a 22 de outubro, em São Paulo (SP). 
Eles integraram o painel “As perspectivas da Reforma 
Tributária brasileira à luz da experiência Internacional 
no atual cenário de crise”. O FIT 21 reuniu especialistas 
e autoridades da área tributária do Brasil e de diversos 
países. Foi promovido pela Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Anfip), 
Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital 
(Fenafisco) e pelo Sindicato dos Agentes Fiscais de 
Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp).

Fernanda Pacobahyba: 
Reforma Tributária deve
buscar a justiça fiscal

A secretária de Fazenda do Ceará, Fernanda 
Pacobahyba, falou no FIT sobre a simplificação 
e automação dos modelos de produção e de 
negócios e questionou até que ponto esses 
avanços contribuem para a redução das 
desigualdades. “Esse discurso da simplificação, 
da automação, com o fim de diminuir o tempo 
que se gasta, é focado no mercado. Mas será 
que as empresas também não gastam tempo 
pensando em como não pagar tributos?”, 
questionou. Para ela, a Reforma Tributária, 
além de modernizar o sistema tributário, é 
também um caminho para promover justiça 
fiscal e combater as desigualdades.
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Henrique Meirelles: impostos 
são indispensáveis aos estados

Secretário da Fazenda e Planejamento de 
São Paulo, Henrique Meirelles ressaltou que 
os impostos são indispensáveis para que o 
Estado possa atender às necessidades básicas 
da população e observou que a complexidade 
e a burocracia do sistema tributário nacional 
comprometem a produtividade e inibem os 
investimentos, o que contribui para reduzir 
as receitas tributárias. Para ele, a Reforma 
Tributária ampla, como prevê a PEC 1010/2019, 
colocará o Brasil “em linha com o que prevalece 
nas economias mais desenvolvidas, favorece os 
investimentos e cria condições para a melhoria 
do padrão de vida da população.”

Marcellus Ribeiro Alves: 
gargalos comprometem 
combate à pobreza

O secretário de Fazenda do Maranhão, 
Marcellus Ribeiro Alves, destacou no FIT 2021 
que os tributos são instrumento do Estado 
para combater a pobreza, mas observou que 
o sistema tributário nacional tem três grandes 
problemas que comprometem a efetividade 
dessa missão: a regressividade, a baixa 
tributação da renda e da propriedade e o grande 
volume de atribuições dos estados e municípios, 
o que enfraquece o pacto federativo. Para ele, 
uma Reforma Tributária pela metade, como 
quer o governo federal, demonstra que não há 
interesse real em buscar as soluções para as 
distorções do sistema tributário. 
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