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CARTA
AO LEITOR 

A revista do Comsefaz chega a sua 5ª edição em 
um período marcado por lutas para devolver aos 
estados o protagonismo. O ano de 2022 foi repleto 
de desafios, a começar pelas leis que reduziram 
a arrecadação do ICMS. Por isso, trazemos 
uma reportagem completa que desmente o 
argumento falacioso de que a cobrança do 
tributo era responsável pelo aumento do preço 
dos combustíveis. Por meio de levantamentos 
e análises realizados por grandes nomes que 
conhecem a fundo a realidade dos entes, 
mostramos que as leis desrespeitam a Constituição 
Federal e a perda de arrecadação do ICMS pode 
chegar a R$ 124 bilhões ao ano, afetando serviços 
essenciais como saúde e educação.

A discrepância histórica entre o aumento de 
responsabilidade dos entes e a diminuição no 
repasse de recursos, agora agravada pelas leis, 
é tratada na reportagem de capa desta edição. 
José Roberto Afonso, um dos mais importantes 
especialistas em contas públicas no país, assina 
um estudo inédito viabilizado pelo Comsefaz, que 
conta o processo da perda de espaço dos estados 
ao longo das décadas.

Como resolver a questão do contencioso tributário, 
que atingiu, em 2022, a cifra de R$ 5 trilhões também 
é tema de matéria desta edição. Assim como a perda 
estimada de R$ 12,5 bilhões em receita, caso o PLP 
108, em tramitação no Congresso Nacional, seja 
aprovado, aumentando o limite de faturamento do 
Simples Nacional e do MEI. 

Outro projeto de lei que ilustra bem a tentativa 
de diminuir ainda mais a arrecadação de 
recursos é o PLP 17/2022. Aprovado na Câmara 
dos Deputados, o texto facilita uma série de 
atos ilícitos, como a falta de punição para sócios 
de empresas “laranjas”, enfraquecendo o fisco 
e favorecendo os contribuintes com maior 
capacidade contribuitiva. 

Porém, para além dos problemas, buscamos 
apontar soluções em todos os textos presentes 
nesta revista. A entrevista da professora Tânia 
Bacelar traz reflexões e caminhos para viabilizar 
o desenvolvimento harmônico dos estados. No 
Comsefaz 360º, também teremos acesso às boas 
práticas realizadas por Secretarias de Fazenda de 
diferentes pontos do país.

Na matéria de balanço da gestão do ex-
presidente do Comsefaz e governador eleito do 
Piauí, Rafael Fonteles, percebemos que temos 
o que comemorar e que as conquistas também 
foram muitas nos últimos anos. Nesta revista, 
buscamos contribuir para a construção de um 
panorama mais completo do cenário atual 
para os estados, na tentativa de comunicar e 
unir esforços para a promoção de uma nova 
perspectiva para o país. 

Boa Leitura!

Joana Marins
Editora da revista



Palavra
do presidente



complementares (LC 192/2022 e LC 194/2022) que 
ferem o pacto federativo ao atingir a autonomia dos 
estados e agravaram a sua situação fiscal ao retirar 
cerca de R$ 124 bilhões por ano da arrecadação do 
principal tributo estadual. 

Vale destacar que os estados sofrem com grave 
crise fiscal desde meados da década passada. Isso 
resultou em, por exemplo, 16 unidades da federação 
estarem, segundo classificação da Secretaria do 
Tesouro Nacional, inaptas para receber aval da 
União (CAPAG C e D) na contratação ordinária de 
operações de crédito antes do início da pandemia 
(2019). As normas recém-aprovadas pelo Congresso 
Nacional vão agravar o desequilíbrio fiscal e colocar 
em risco a manutenção de serviços públicos 
essenciais. Para ilustrar, o ICMS representa 60% da 
cesta de imposto do Fundeb.

Nesta edição, também serão abordadas a atuação 
do Comsefaz no PLP 17/2022, projeto que ameaça a 
capacidade fiscalizatória e incentiva práticas ilegais, e 
no PLP 108/2021, que aumenta o já acentuado limite 
de faturamento para enquadramento de empresas 
no Simples Nacional. Os resultados  da pesquisa 
realizada junto à Receita Federal e ao BID para 
analisar o Contencioso Tributário, além de entrevista 
com a Professora Emérita da Universidade Federal 
de Pernambuco e Doutora em Economia Pública e 
Organização do Território, Tânia Bacelar de Araújo.

 
Boa leitura!

Décio Padilha 
Presidente do Comsefaz

Os Estados na Federação Brasileira: Involução e 
Perspectivas Pós-Covid-19.  Mais que o título da 
primeira pesquisa lançada pelo Comsefaz, o termo 
Involução é, infelizmente, uma síntese da situação 
dos estados no federalismo brasileiro. 

Coordenada pelo Prof. José Roberto Afonso, 
a pesquisa, que tem o objetivo de, à luz do 
processo histórico, demonstrar o declínio do ente 
intermediário na estrutura federativa brasileira, 
é um grande passo na trajetória do Comitê. A 
publicação inaugura o lançamento dos nossos 
estudos pesquisas e aponta para caminhos de 
possíveis mudanças da relação federativa.

A pandemia de COVID-19 foi um ponto de inflexão 
para pensar nas relações federativas não só no 
Brasil, mas também mundo afora. Aqui foram 
desveladas as tensões do federalismo: se, por 
um lado, a estrutura federativa foi pilar essencial 
para garantir o mínimo de políticas de combate 
ao vírus e assegurar condições para o isolamento 
social, evitando ainda mais mortes, por outro, 
foram evidenciadas as limitações de autonomia 
e capacidade financeira dos entes subnacionais, 
além de incrementar com camadas mais intensas o 
campo de embate com o governo central. 

Essas tensões transbordaram em 2022 com a Crise 
dos Combustíveis e a falaciosa responsabilização 
do ICMS pelo aumento dos preços. Partindo de 
uma leitura ilusória de que receitas estaduais 
passam por um aumento estrutural – visão 
turva que desconsidera o efeito inflacionário e a 
instabilidade do cenário internacional, o governo 
federal patrocinou a aprovação de duas leis 

Mais um capítulo da 
involução dos estados 
no federalismo
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Contencioso tributário 
supera R$ 5 trilhões, trava 
investimentos e produz 
insegurança jurídica

Pesquisa aponta litigiosidade

em excesso e custo elevado
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O Diagnóstico do Contencioso Tributário 
Administrativo, estudo desenvolvido pela 
Receita Federal em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), realizado pela Associação Brasileira 
de Jurimetria (ABJ), apontou que o 
contencioso supera, atualmente, o 
patamar de R$ 5 trilhões e segue em 
crescimento acelerado. Em 2018, o valor 
era de R$ 3,4 trilhões, equivalente a mais 
de 50% do Produto Interno Bruto (PIB). 

O diagnóstico abrangeu 400 mil processos 
de 41 órgãos das três esferas – federal, 
estadual e municipal. O resultado 
deixa claro que a litigiosidade de 
forma excessiva traz um custo muito 
elevado, produz insegurança jurídica e, 
consequentemente, trava investimentos. 

“Precisamos trabalhar esse caos tributário 
que o Brasil se tornou, que afasta os bons 
investimentos e que torna o ambiente 
de negócio extremamente árido. 
Vamos trabalhar isso com uma reforma 
tributária, da qual o Comsefaz, desde 
2019, participa. Ajudamos a construir a 
PEC 110/2019, que já está protocolada no 
Congresso Nacional”, explica o presidente 
do Comsefaz, Décio Padilha.

O secretário adjunto da Fazenda do Estado de 
Minas Gerais,  Luiz Cláudio Gomes,  reforça 
que entre as medidas necessárias para 
melhorar esses cenários está a reformulação 
do sistema tributário.

“A PEC 110 cria um sistema baseado no IVA, 
preponderante em mais de 160 países. Traz 
neutralidade, simplificação, creditamento 
com pagamento e pode responder, em  
10 anos, por um aumento do PIB na ordem 
20%”, destaca.
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Alterações legislativas 
permitiram o afrouxamento 
da punibilidade
Outro problema são as mudanças na legislação 
que afrouxaram a punição pelo não pagamento 
dos tributos. O artigo 34 da Lei 9.249/1995, que 
originalmente determina a punibilidade, foi 
revogado pelo § 2º, do art. 9º, da Lei 10.684/2003.

Para o diretor-institucional do Comsefaz, André 
Horta, a medida beneficia o infrator, uma vez 
que permite o alívio de pena com a quitação a 
qualquer tempo. A partir de 2011, com a criação da 
Lei 12.382, também em caso de parcelamento de 
débitos, é possível o afastamento da punição. 

“Não se está aqui a engrossar a corrente 
punitivista ou a decrepitude da prática da 
inflação de penas para contenção dos ilícitos. 
O problema do estímulo comportamental é 
a mecânica reversa. A preocupante leniência 
de nossa legislação cria obviamente mais 
dificuldade para a arrecadação dos tributos no 
país, o que não acontece em legislações mais 
responsáveis dos demais países. A extinção 
da punibilidade com o pagamento tensiona o 
problema em direção ao planejamento tributário 
no Brasil, inclusive”, afirma Horta. 

Litígio tributário 
federal dura, em média, 
mais de 18 anos
Segundo o auditor fiscal e conselheiro 
do Instituto de Justiça Fiscal (IJF), 
Ricardo Fagundes Silveira, o litígio 
tributário federal dura, em média, mais 
de 18 anos, sendo 9 anos e 21 dias para 
a etapa da revisão administrativa e 
outros 9 anos e 9 meses para a etapa 
judicial. 

“Dos 27 países onde foi possível 
analisar a estrutura dos órgãos de 
revisão administrativa similares ao 
CARF (Conselho de Administração 
de Recursos Fiscais), em 22 existem 
apenas uma instância de revisão. 
No Brasil, são três instâncias 
administrativas. Na maioria dos países, 
a possibilidade de apresentação de 
recurso administrativo é condicionada 
à apresentação de garantias para o 
valor litigado. E, na maioria das nações 
civilizadas, o crime de sonegação fiscal 
é punível com penas rigorosas”, afirma.
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Comsefaz cria Grupo de Trabalho

A primeira iniciativa do Grupo de Trabalho 
foi a realização de uma pesquisa para 
apurar o perfil e realizar um diagnóstico 
sobre os contenciosos administrativos 
tributários em cada ente subnacional. 

“Como resultado, apurou-se que a realidade 
do processo administrativo tributário 
vigente nos diversos estados e no Distrito 
Federal é marcada pela diversidade de 
atos normativos dispersos, cujas regras de 
funcionamento e organização, bem como 
os critérios decisórios adotados, carecem de 
uniformização ou harmonização em âmbito 
nacional”, explica Datas.

De acordo com o coordenador do Grupo de 
Trabalho, foi possível traçar um panorama 
geral após o diagnóstico e identificar 
práticas e procedimentos comuns a todos 
os estados, a fim de aperfeiçoar e simplificar 
os processos, além de garantir mais 
transparência. 

Com objetivo de promover estudos 
relacionados ao contencioso tributário dos 
estados e do Distrito Federal, o Comsefaz 
criou, em julho de 2020, um Grupo de 
Trabalho composto pelos presidentes 
de cada um dos órgãos julgadores 
administrativos dos 26 estados da 
Federação mais o Distrito Federal.

Coordenado pelo presidente do Conselho 
de Contribuintes do Estado de Minas 
Gerais (CCMG),  Geraldo da Silva Datas,  o 
Grupo de Trabalho pretende compreender 
a dinâmica, as perspectivas e as 
peculiaridades do processo administrativo 
tributário adotado em cada estado. 
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Alteração da legislação 
fere o pacto federativo e 
acarretará perda bilionária 
aos entes subnacionais

Perda com redução  
do ICMS pode chegar 
a R$ 124 bilhões
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Com o argumento equivocado de que a cobrança 
do tributo era responsável pelo aumento do preço 
de combustíveis e que a alta das receitas estaduais 
seria estrutural, o governo federal, desrespeitando 
a competência constitucional, aprovou duas leis 
no Congresso Nacional que reduzem as receitas do 
principal imposto estadual, o ICMS.

A disputa em torno do ICMS incidente sobre 
combustíveis se alonga desde 2019, mas ganhou 
envergadura em meados de 2021, quando a escalada 
dos preços internos dos combustíveis se intensificou. 
O governo federal tentou atribuir aos estados a 
responsabilidade pela alta inflação dos combustíveis, 
especialmente pela alíquota de ICMS cobrada pelos 
entes subnacionais. 

Segundo a economista Júlia Braga, 
professora da Universidade Federal 
Fluminense (UFF), o Preço de Paridade 
Internacional (PPI), política de preços 
implementada em 2016 durante o governo 
do ex-presidente Michel Temer, é o principal 
responsável pelo aumento expressivo 
dos combustíveis. Além do PPI, a falta de 
investimentos no refino nos últimos anos, 
com a aposta na transição energética, deixa 
o Brasil em uma situação de vulnerabilidade. 
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a ver com o ICMS. O imposto está congelado 
desde novembro do ano passado. O verdadeiro 
problema é a questão da cotação internacional 
do barril do petróleo e não o tributo. Não 
adianta zerar e acabar com o ICMS. O problema 
é conjuntural e não se resolve com uma 
questão estrutural como o ICMS, que vai afetar 
a saúde e a educação por muitos anos.” 

Em novembro de 2021, logo após o PLP 
11/2021 ser aprovado pela Câmara dos 
Deputados e seguir para o Senado Federal, 
o colegiado de secretários, orientado pelos 
governadores, decidiu fixar o PMPF (Preço 
Médio Ponderado ao Consumidor Final), ou 
seja, nos meses seguintes, a base de cálculo 
do imposto estaria congelada no valor médio 
praticado na última quinzena de outubro, 
não refletindo os sucessivos aumentos de 
preço ao consumidor final. 

Na prática, os estados estavam realizando uma 
redução gradual da carga tributária à medida 
que os preços continuavam a subir, mas a 
tributação permanecia fixa nominalmente. 
Ainda assim, como era esperado, os preços 
dos combustíveis não alteraram a escalada 
de crescimento, clara demonstração de que o 
ICMS nunca foi o responsável pelo descontrole 
dos preços. 

“A regra de preço da Petrobras, em vigor 
desde 2016, faz com que esse aumento seja 
inteiramente transmitido, em num curto 
espaço, aos preços cobrados no mercado 
interno, acrescido da variação cambial. Não 
foi, portanto, culpa do ICMS a alta dos preços, 
até porque a alíquota do imposto não havia 
sido reajustada nesse período”, explica a 
economista.

Desde o início das discussões, os secretários 
de Fazenda dos estados e do DF alertaram 
para os riscos da falaciosa responsabilização 
do ICMS pelos aumentos dos preços nos 
combustíveis, como lembra o presidente do 
Comsefaz, Décio Padilha:

“O Comsefaz vem explicando, desde o começo 
do ano, que esses aumentos constantes nos 
combustíveis não têm absolutamente nada 
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Para exemplificar o empenho dos estados, 
enquanto a Petrobras anunciava, em maio 
deste ano, um novo aumento de 8,87% 
no preço do diesel para as distribuidoras, 
com o congelamento do PMPF a partir, de 
novembro de 2021, as secretarias estaduais 
de fazenda já renunciavam R$ 18,9 bilhões de 
arrecadação, valor equivalente a um trimestre 
de arrecadação com combustíveis.

Apesar de todo o esforço dos estados, o 
Congresso Nacional aprovou duas leis 
complementares que alteraram o ICMS.

A LC 192, de 2022, implementa a cobrança 
monofásica e uma alíquota única ad rem  
(R$/litro) do ICMS sobre combustíveis 
derivados do petróleo em todo o território 
nacional e, no caso do diesel, estabelece que a 
incidência será sob a média móvel dos preços 
praticados ao consumidor final nos 60 meses. 
Trata-se de uma legislação completamente 
inconstitucional e com inconsistências técnicas 
que d ificultam sua regulamentação. 

“A Constituição é clara ao designar aos 
estados e Distrito Federal a competência 
de definir regras sobre as operações de 
combustíveis e lubrificantes, inclusive as 
relativas à apuração e à destinação do 
imposto. A implementação de alíquota 
uniforme em um novo regime acarretaria 

fatalmente o aumento de carga tributária 
- o texto ignora a realidade brasileira e a 
diversidade dos estados e afronta o princípio 
da isonomia, buscando tratar igualmente as 
realidades desiguais.”, destaca Décio Padilha.

Ao longo de toda a tramitação do projeto, 
o Comsefaz se reuniu, inúmeras vezes, 
com o presidente do Senado Federal, 
Rodrigo Pacheco, e com o relator da 
matéria, Jean Paul Prates (PT-RN), para 
esclarecer as dificuldades que o texto 
geraria às administrações tributárias e à 
população brasileira. Como solução para 
a crise de combustíveis, os governadores 
defenderam o PL 1472/2021, de relatoria 
do mesmo senador, que cria um fundo para 
estabilização com o objetivo de reduzir a 
inconstância dos preços.

Poucas semanas após a aprovação da LC 
192/2022, o Congresso iniciou os debates 
sobre o PLP 18/2022, de relatoria do senador 
Fernando Bezerra (MDB-PE), proposta que 
se tornaria uma nova lei complementar 
que, também, alteraria o ICMS. Desta vez, a 
legislação classificou como bens essenciais, 
para efeito de incidência do imposto, 
combustíveis, energia elétrica, comunicações 
e transporte coletivo. Na prática, limitou a 
alíquota de ICMS ao modal (17% ou 18%, a 
depender da UF). 



REVISTA COMSEFAZ   •   5ª EDIÇÃO16

A lei também ultrapassou sua competência e surpreendeu ao tratar dos valores 
referentes à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd) e à Tarifa de Uso do Sistema 
de Transmissão (Tust), ambas cobradas na conta de luz. As taxas compõem os custos 
da energia como encargos diversos e remuneração de infraestrutura, ou seja, fazem 
parte do custo do total da energia. 

Ao longo das negociações com o Congresso, os secretários apresentaram inúmeras 
propostas para solucionar a crise dos preços. Ora, qual o sentido lógico de aprovar 
medidas estruturais de grave desfinanciamento dos subnacionais e que extrapolam  
sua autonomia, se for para intervir em problemas conjunturais?  

Na véspera da votação no Senado Federal, os governadores se reuniram com o 
presidente Rodrigo Pacheco e o alertaram sobre os riscos ao pacto federativo e à 
manutenção dos serviços públicos essenciais. As perdas anuais na arrecadação do 
ICMS estimadas com a LC 194/2022 são de R$ 124 bilhões, já apresentando sérias 
reduções nos meses que sucederam à aprovação da lei. 
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ADI 7191 e ADPF n 984 -  
As inconstitucionalidades das leis

“O trabalho da comissão 
certamente qualificou a instrução 
do processo e aprofundou o 
debate entre as partes. Ainda que 
possam ser poucas as chances de 
uma solução conciliada quanto à 
totalidade do mérito das ações, 
o que em muito depende da 
posição da União, a conclusão dos 
trabalhos do grupo será de grande 
valia para o julgamento do mérito 
no âmbito do próprio STF”.

O descumprimento do pacto federativo e o cenário de 
risco fiscal levou as inovações legislativas à Corte Maior. 
O Ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal 
Federal), determinou a cria ção de uma Comissão 
Especial de Conciliação, com o objetivo de buscar 
um consenso dos interesses dos estados e da União a 
respeito das alterações legislativas nas LC 192/2022 e 
LC 194/2022.  O grupo é formado por representantes 
dos estados e da União e conta com participação, na 
condição de observadores, de representantes dos 
municípios e do Congresso Nacional. 

Durante os trabalhos, o ministro Gilmar convidou 
especialistas em questões federativas e tributárias para 
expressar seus entendimentos sobre as leis. Todos 
afirmaram que a LC 192/2022 e a LC 194/2022 contêm 
várias inconstitucionalidades e ressaltaram que o ICMS 
é um tributo estadual, sendo sua regulamentação de 
competência plena e intransferível dos estados.

“O trabalho da comissão certamente qualificou a 
instrução do processo e aprofundou o debate entre as 
partes. Ainda que possam ser poucas as chances de 
uma solução conciliada quanto à totalidade do mérito 
das ações, o que em muito depende da posição da 
União, a conclusão dos trabalhos do grupo será de 
grande valia para o julgamento do mérito no âmbito do 
próprio STF”, afirma o presidente do Conpeg (Colégio 
Nacional dos Procuradores Gerais dos Estados e do 
Distrito Federal), Eduardo Costa.
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Ameaça aos serviços públicos

“Do ponto de vista 
prático, existe o risco 
de paralisação de obras, 
redução de investimento 
e até do custeio do 
financiamento de políticas 
públicas. Essa perda de 
receita com certeza irá 
reduzir a capacidade de 
prestar serviços que são 
necessários.”

O presidente da Associação Brasileira de 
Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), 
amicus curiae na ação, Jeferson Passos, 
mostrou preocupação devido à queda de 
arrecadação com o ICMS nos municípios. 
Segundo ele, desde agosto já é possível 
sentir os impactos da perda, que serão 
acentuados nos próximos meses. 

Dentre os setores que serão afetados pelo 
corte de recursos, ele cita áreas essenciais, 
como saúde e educação. “A perda desses 
recursos tem um enorme impacto na 
execução de todas as políticas públicas.” 
Com a queda na receita, Passos não 
descarta a paralisação de investimentos e 
obras públicas. “Do ponto de vista prático, 
existe o risco de paralisação de obras, 
redução de investimento e até do custeio do 
financiamento de políticas públicas. Essa 
perda de receita, com certeza, irá reduzir 
a capacidade de prestar serviços que são 
necessários”.

Procuradora do Ministério Público de Contas 
de São Paulo, uma das experts ouvidas 
pelo ministro,  Élida Graziane, alerta que 
a redução do ICMS sobre os combustíveis 
irá sobrecarregar ainda mais os estados, 
agravando a histórica crise federativa.

“É oportuno lembrar que se sucede, 
há décadas, o esvaziamento da 
responsabilidade de equalização fiscal da 
União em face dos entes subnacionais nas 
políticas públicas de educação e saúde, 
cujo arranjo orgânico constitucionalmente 
pressupõe rateio federativo de recursos na 
forma tanto do Fundo de Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), quanto 
do Sistema Único de Saúde (SUS)”, explica.
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O receio vai ao encontro da preocupação do 
Todos Pela Educação. Em nota, a entidade 
destaca que, ao sancionar a lei que alterou 
a arrecadação do ICMS, o presidente 
concretizou uma enorme perda para a 
educação do País, retirando bilhões de 
reais que seriam investidos na área. O ICMS, 
destaca a instituição, representa cerca de 
60% da cesta de impostos do Fundeb.

“Tal proposta de redução abrupta do 
ICMS afeta diretamente a capacidade de 
investimento público em Educação, porque, 
no mínimo, 25% de sua arrecadação 
deve ser destinada à manutenção e ao 
desenvolvimento de ensino, conforme o Art. 
212 da Constituição Federal.” 

“Vale frisar que o ICMS é o principal imposto 
financiador da Educação, e que um quarto 
de sua arrecadação é compartilhada com os 
municípios. Além disso, o mesmo cenário 
desafiador será vivido na área da Saúde, 
onde também há vinculação tributária para 
investimentos públicos.”

Além dos impactos sociais, outra aberração 
da lei é classificar os combustíveis poluentes 
como bens essenciais. Na contramão das 
melhores práticas internacionais, a tributação 
de combustíveis fósseis no Brasil incentiva 
seu consumo e o cenário só se agravou 
com a nova legislação. Segundo os dados 
mais recentes, países da OCDE (Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico) cobram, em média, 54% de 
impostos sobre o preço final do combustível. 
No Brasil, os tributos correspondiam a 37% 
do preço final antes das alterações recentes.

“É oportuno lembrar que se sucede, 
há décadas, ao esvaziamento da 

responsabilidade de equalização 
fiscal da União em face dos entes 

subnacionais nas políticas públicas 
de educação e saúde, cujo arranjo 

orgânico constitucionalmente 
pressupõe rateio federativo 

de recursos na forma tanto do 
Fundo de Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), quanto do Sistema Único 
de Saúde (SUS)”.
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Proposta em 
tramitação 

no Congresso 
cria obstáculos 

à tributação 
dos maiores 

contribuintes e 
impede trabalho 

do fisco

Comsefaz mobiliza entidades 
contra projeto que dificulta  
a fiscalização de empresas de 
 fachada e estimula o 
planejamento tributário abusivo
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O Comsefaz (Comitê Nacional dos 
Secretários de Fazenda dos estados e do 
Distrito Federal) atuou ativamente para 
mobilizar entidades representativas do fisco 
brasileiro para combater os retrocessos 
do Projeto de Lei Complementar 17/2022. 
De autoria do deputado federal Felipe 
Rigoni (União Brasil - ES), com relatoria do 
deputado federal Pedro Paulo (PSD - RJ), o 
PLP 17 traz diversos artigos que impedem 
ou dificultam a fiscalização de grandes 

empresas com acesso a estruturas criadas 
para a prática do planejamento tributário 
abusivo. Além de prejudicar a atuação 
contra empresas de fachada, conhecidas 
como laranjas, ou estabelecidas em lugares 
perigosos, dominados por milícias ou 
quadrilhas, por exemplo.   

A entidade elaborou duas cartas em conjunto 
com oito instituições. O objetivo foi alertar 
a sociedade e sensibilizar tomadores de 
decisão sobre os perigos do projeto. As 
entidades também apresentaram emendas 
para serem apreciadas pelo relator e 
apelaram às lideranças políticas para que 
apoiassem estas propostas. 

Dentre as emendas apresentadas no 
documento, estão a supressão da alteração 
ao art. 124, I do CTN, constante do art. 60 
do substitutivo, que favorece a blindagem 
dos sócios que atuam por meio de terceiros 
(“laranjas”), impedindo ou dificultando a 
responsabilização dos verdadeiros sócios 
gerentes que praticam a sonegação fiscal. A 
supressão do § 1º do art. 51 do substitutivo, que 
acaba com o voto de qualidade nos estados 
CARF, revertendo o empate no julgamento 
como decisão favorável ao contribuinte; e a 
inclusão no artigo 60 da alteração ao art. 167 
do CTN, no sentido de prever o reajuste da 
restituição pelo índice da taxa Selic acumulado 
mensalmente, contando-se a partir do 
pagamento, são outras medidas incluídas na 
proposta conjunta. 



REVISTA COMSEFAZ   •   5ª EDIÇÃO22

Além do Comsefaz, assinaram os documentos 
a Associação Brasileira das Secretarias de 
Finanças das Capitais (ABRASF); o Fórum 
Nacional de Secretários de Fazenda da FNP; 
o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal do Brasil (Sindifisco 
Nacional); a Associação Nacional dos 
Auditores - Fiscais da Receita Federal do 
Brasil (ANFIP); a Federação Nacional do fisco 
Estadual e  Distrital (FENAFISCO); a Federação 
Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (FEBRAFITE); a Federação 
Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos 
Municipais (FENAFIM) e a Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais de Tributos dos 
Municípios e Distrito Federal (ANAFISCO).

Projeto é estímulo para a sonegação
Apesar das mudanças realizadas após a intensa mobilização das entidades do fisco, a 
doutora em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
e secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobahyba, afirma que o projeto 
ainda apresenta uma série de equívocos. 

Para ela, o texto foi construído de maneira precipitada e sem o diálogo necessário com 
os principais atores envolvidos na fiscalização tributária. Fernanda afirma que todos 
os procedimentos adotados ao longo dos anos foram completamente ignorados na 
formulação do PLP 17.

“A avaliação é que o processo surge sem o diálogo efetivo, sem a escuta dos principais 
responsáveis, que são o fisco. Obviamente que os contribuintes estão implicados e sofrem 
as consequências. Mas existem diversos procedimentos que foram estabelecidos ao longo 
do tempo para bem proteger a cobrança desse crédito tributário. Foi um PLP tomado de 
forma açodada e não dialogada”, enfatiza.

A pressão surtiu efeito e algumas propostas 
negativas foram suprimidas. No entanto, ainda 
há questões extremamente prejudiciais para 
o fisco e para toda a sociedade, que podem 
ser aprovadas pelo Congresso Nacional, pois o 
projeto segue pautado para votação. 

“Apesar de o relator ter acatado emendas 
supressivas e modificativas elaboradas pelas 
entidades representativas do fisco brasileiro, 
a proposição continua mantendo  dispositivos 
bastante danosos à atuação da Fazenda Pública 
e de seus agentes fiscais, bem como elimina 
o espaço para que os entes federados possam 
exercer suas respectivas competências sobre o 
tema”, destaca uma das notas.
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Diante da proposta que está colocada 
no Congresso Nacional, Fernanda 
avalia que o PLP 17/22 é um estímulo 
para que os sonegadores continuem 
atuando e causando rombos nos 
cofres públicos. Outro problema 
é o afrouxamento da punição dos 
infratores.

Entre os pontos mais problemáticos, 
estão os artigos 3 e 4, que propõem 
que devem ser considerados 
fatores que possam influenciar na 
capacidade do contribuinte de cumprir 
regularmente as suas ações. Como 
a atribuição do Auditor-Fiscal é a 
aplicação direta da Lei, o dispositivo 
se torna ineficaz, servindo apenas de 

 “Caso você venha, durante o 
processo de execução fiscal e 
criminal, quitar o débito, está 
extinta a punibilidade, o que 

é um absurdo e estímulo para 
que as pessoas soneguem”, 

afirma a secretária da 
Fazenda do Estado do Ceará, 

Fernanda Pacobahyba. 

argumentação para o cancelamento 
do crédito tributário em uma eventual 
judicialização.

“Caso você venha, durante o processo 
de execução fiscal e criminal, quitar o 
débito, está extinta a punibilidade, o 
que é um absurdo e estímulo para que 
as pessoas soneguem”, afirma.

Para a secretária da Fazenda do Ceará, 
a proposta dificulta, ou até mesmo 
impede a fiscalização tributária, e 
consiste na institucionalização da 
sonegação, sendo algo inédito no 
mundo. “Não tem precedentes no 
planeta algo nesse sentido, em nenhum 
país com boas práticas.”
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PLP 108/2021: 
Comsefaz estima 
perdas estaduais 
de R$12,5 bilhões 
por ano, em caso 
de aprovação

O texto em tramitação na 
Câmara busca aumentar os 
limites de enquadramento 
do Simples e do MEI e vai 
na contramão do padrão 
internacional, segundo FMI



25

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2021, 
que propõe elevar os limites de enquadramento 
do Simples Nacional de R$ 4,8 milhões para R$ 8,69 
milhões e, no regime dos Microempreendedores 
Individuais (MEI), de R$ 81 mil para R$ 144,9 mil, 
está em tramitação no Congresso Nacional. No 
entanto, a proposta, se aprovada, pode trazer um 
impacto anual de R$ 12,5 bilhões para as finanças 
dos estados e do Distrito Federal, segundo cálculos 
do Comsefaz. 

O Secretário de Estado da Fazenda do Acre, José 
Amarísio Freitas de Souza , afirma que o ente já 
possui mais de 61% de suas inscrições dentro 
do Simples Nacional. Se aprovado, o projeto 
significaria uma renúncia fiscal extremamente 
prejudicial para o crescimento econômico da 
região e dos próprios comerciantes. “É como se o 
estado estivesse dizendo: vocês devem continuar 
pequenos, não cresçam”, ao invés de trazer algo 
estruturante como acesso ao mercado e a outros 
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benefícios. No Acre, o Governador 
Gladson Cameli propôs programas 
de valorização de compras públicas 
para este segmento, como o Comprac 
e PECGER que estimulam o comércio 
e a indústria da construção civil. Ou 
seja, não é só uma questão de regime 
tributário, mas também de políticas 
efetivas para que estas micro e 
pequenas empresas se desenvolvam”, 
explica Freitas de Souza. 

Segundo estudo do Comsefaz, o PLP 
108 está na contramão do padrão 
internacional levantado pelo Fundo 
Monetário Internacional (FMI). “A 
aprovação da proposta produzirá 
efeitos catastróficos às finanças 
estaduais, significando a falência 
financeira de diversas unidades 
federadas. Os estados e o Distrito 
Federal dependem da receita do 
Simples Nacional para manter e 
garantir os serviços públicos para toda 
a população, como saúde, educação 
e segurança pública”, pontua o 
documento. O texto destaca ainda que 
o aumento do limite de enquadramento 
proposto pelo PLP 108/2021 está acima 
do reajuste pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 
desde 2006. “A atualização correta pela 
variação do IPCA resulta em um valor 
diferente do proposto pela Comissão 
de Finanças e Tributação, uma vez que 
o valor de referência que foi usado pela 
referida comissão foi de R$ 3,6 milhões, 
ao invés dos R$ 2,4 milhões, limite 
de enquadramento inicial em 2006. 
Ademais, a proposta traz a atualização 
dos eventuais novos limites pelo IPCA, 
o que acarretará mais prejuízos para as 
finanças estaduais”.

Distorção internacional
Segundo estudo do FMI “Brazil: Tax Expenditure 
Rationalization within Broader Tax Reform” 
(Brasil: Racionalização de Despesas Tributárias 
na Ampla Reforma Tributária), regimes de 
substituição de múltiplas bases de tributação 
pelo faturamento são mais comuns em países 
em desenvolvimento. No entanto, o Brasil tem, 
atualmente, um dos limites de enquadramento 
de regime simplificado mais generosos do 
mundo. Dentre os 19 países analisados, apenas 
a Rússia possui limite de enquadramento mais 
elevado que o Simples. A média desses países é 
de US$ 108 mil por ano – enquanto no, Simples 
Nacional, esse valor é de US$ 850 mil. O que 
representa uma quantia quase oito vezes maior.

“O limite recomendado para o Brasil, 
atualmente, seria de US$ 191.023 (pouco menos 
de R$ 1 milhão). Isso afetaria apenas cerca de 
10% de todas as empresas que aderiram ao 
Simples, mas que contribuem com 63% de 
sua arrecadação total de impostos”, destaca o 
estudo. 

O economista Bernard Appy, diretor do Centro de 
Cidadania Fiscal (CCiF), ex-secretário de Política 
Econômica do Ministério da Fazenda e um 
dos formuladores da PEC (Projeto de Emenda 
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Constitucional) 45/2019, reforça as análises 
internacionais. 

“O limite atual do Simples já é completamente 
descolado dos padrões internacionais. Embora 
vários países adotem regimes favorecidos para 
pequenos negócios, em praticamente todos, os 
limites de enquadramento são muito inferiores 
ao do Simples”, afirma.

Além disso, Appy rechaça o argumento utilizado 
por defensores do PLP 108/2021 de que o 
Simples estimula a formalização e que poderia 
trazer impacto positivo na arrecadação. Segundo 
ele, o Simples não teve efeito – ou teve de 
forma muito limitada – sobre a formalização de 
empresas e trabalhadores. Logo, não compensa 
seu custo.

Outro problema apontado por Appy no 
PLP é que a Constituição Federal e a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelecem 
uma série de requisitos para a apresentação e a 
aprovação de projetos que ampliam a renúncia 
de receitas. Entretanto, essas condições não 
foram contempladas na proposta.

O economista destaca ainda que, embora 
a reforma tributária esteja em discussão no 
Congresso, a PEC 45/20219, não altere os limites 
de enquadramento do Simples, a sua aprovação 
pode abrir caminho para a revisão dos valores.

“A simplificação da tributação do consumo, a 
desoneração da folha de pagamentos e uma 
boa reforma do imposto de renda podem criar 
condições para, em um segundo momento, 
discutirmos uma alteração no modelo do 
Simples. É preciso que o sistema atual se torne 
mais racional, beneficiando os pequenos 
negócios, mas eliminando as distorções que 
caracterizam o sistema atual”, explica Appy.

Comsefaz atua para barrar o 
PLP 108/21
O Comsefaz tem atuado ativamente para impedir a 
aprovação do PLP 108/2021 e evitar os retrocessos 
da proposta. A fim de mitigar os impactos 
causados pelo projeto, o Comitê encaminhou uma 
Nota Técnica e uma proposta de texto substitutivo 
aos líderes da Câmara dos Deputados para iniciar 
a articulação antes da votação em Plenário.

Outra ação realizada pelo Comsefaz para barrar o 
projeto foi o acordo firmado com a Receita Federal 
para atuar conjuntamente e evitar o avanço da 
tramitação da proposta, demonstrando o impacto 
do projeto nas receitas dos entes e os riscos à 
manutenção dos serviços públicos. 

Em novembro, a entidade se uniu com a 
Abrasf (Associação Brasileira de Secretarias de 
Finanças das Capitais), o Fórum de Secretário 
de Fazenda da Frente Nacional dos Prefeitos, o 
Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-
Fiscais da Receita Federal do Brasil), a Anfip 
(Associação Nacional dos Auditores-Fiscais 
da Receita Federal), a Fenafisco (Federação 
Nacional do fisco Estadual e Distrital), a Febrafite 
(Associação Nacional das Associações de Fiscais 
de Tributos Estaduais), a Fenafim (Federação 
Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos 
Municipais) e a Anafisco (Associação Nacional 
dos Auditores-Fiscais de Tributos dos Municípios 
e Distrito Federal) e produziu uma nota conjunta 
contra o projeto. A imprensa tratou o PLP como 
uma pauta bomba. Além da entrega da nota a 
jornalistas, o Comsefaz enviou o conteúdo para 
deputados e distribuiu panfletos no Congresso 
Nacional, alertando sobre os prejuízos do 
projeto. A carta trouxe também uma estimativa 
feita pela Receita Federal de perda de mais de 
R$ 66 bilhões para o orçamento de 2023 em caso 
de aprovação do PLP 108. 
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Pesquisa mostra que 
apenas os estados 
perderam espaço na 
divisão das receitas

Estudo coordenado 
por José Roberto 

Afonso mostra que 
estados perderam 
espaço relativo na 

parcela do bolo 
tributário, enquanto 

participações 
da União e de 

municípios 
cresceram nas 

últimas décadas
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A participação dos estados na distribuição de receitas 
tributárias tem sido reduzida paulatinamente em 
um processo histórico que privilegia os municípios 
e a União. Nem mesmo o aumento das obrigações 
com despesas para serviços públicos, antes de 
responsabilidade do governo federal, foi suficiente 
para mudar essa realidade. É o que mostra a pesquisa 
“Os estados na Federação Brasileira: Involução e 
Perspectivas Pós-Covid 19”, realizada pelo Comitê 
Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do 
Distrito Federal (Comsefaz), em parceria com a Finance. 

Coordenada pelo economista e professor José Roberto 
Afonso, pós-doutor pela Universidade de Lisboa e um 
dos mais importantes especialistas em contas públicas 
no país, a pesquisa avaliou a atuação dos estados na 
pandemia e como esta circunstância poderá significar 
uma inflexão nas relações federativas. A partir de um 
levantamento histórico das receitas tributárias dos 
estados, o texto revela uma perda significativa de 
participação dos entes subnacionais no bolo tributário e 
o encolhimento da capacidade de coordenação política 
dos estados dentro do federalismo brasileiro. 

Segundo o coordenador da pesquisa, poucos eventos 
na história do país trouxeram à tona, de forma tão 
evidente, a discussão sobre as bases do federalismo 
como a Covid-19. E, mesmo que de forma incipiente, foi 
possível identificar uma tendência de fortalecimento da 
atuação conjunta dos governos locais, que poderá ser 
base para mudanças mais profundas.

Dentro da análise apresentada na pesquisa, a pandemia 
propiciou uma experimentação de novas formas de 
relações horizontais entre os estados. Mas por ter sido 
uma espécie de verificação extrema da capacidade 
do país se coordenar – sob a pena de conviver com 
um custo humanitário irreparável, em caso de falha – 
também evidenciou fragilidades da estrutura, falta de 
coesão vertical e baixo engajamento cooperativo.
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1891/1930

Constituição  
Federal de 1891 Governo Vargas

Interregno 
Democrático

1930/1945 1946/1964

Instituição e consolidação 
do federalismo brasileiro. 

Política do café 
com leite: caráter 
descentralizador, apesar 
de focalizar o eixo 
decisório nas oligarquias 
do centro-sul.

O texto constitucional 
criou o Imposto 
de Renda (IR) e 
atribuiu competência 
compartilhada entre os 
entes. 

Fim da Era Vargas 
acompanhou a 
percepção de que o 
a descentralização 
era importante para 
garantir um regime 
democrático. 

1ª Fase: aprimorou o 
federalismo e a relação 
cooperativa. 

Estado Novo: o viés 
centralizador ganhou 
força e a atuação dos 
governos subnacionais 
foi restringida. 

O caminho da  involução
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Governo Militar Reabertura Política

1964/1983 1983/1988 1988/2020

A escalada autoritária do governo militar 
teve como característica a centralização 
do poder fiscal no governo federal. 

A Reforma Tributária de 1966 estruturou 
e modernizou o sistema tributário 
brasileiro, criou o ICM (um tributo 
estadual inspirado no IVA europeu).

As receitas foram concentradas na 
União. Como forma de aumentar o 
controle político do governo federal, 
o Fundo de Participação dos Estados 
sofreu com uma acentuada redução 
e a base arrecadatória do ICM foi 
fragilizada.

Com a Constituição 
Federal de 1988, o caminho 
esperado era de um 
aumento expressivo na 
descentralização fiscal, 
seguindo a trajetória das 
descentralizações dos 
serviços públicos. 

Ao contrário do que se 
esperava, nos anos iniciais 
da década de 90, foram 
aprovadas inúmeras 
medidas de redução da 
tributação partilhada e 
aumento das contribuições 
socais e impostos federais. 

O processo de reabertura 
política foi marcado 
pela retomada da 
descentralização fiscal e 
protagonismo político de 
governadores e prefeitos. 

Reestruturação dos 
Fundos de Participação e 
limitação da capacidade 
da União de interferir na 
base de incidência do ICM.

O caminho da  involução
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“Da década de 1990 em diante, o que se observa é uma deterioração do FPE no agregado da 
tributação brasileira – não por uma queda do fundo em si (em termos reais ou em porcentagem 
do PIB), mas pelo crescimento mais acelerado de outros tributos. Isso é explicado pelo uso de 
subterfúgios pela União na década de 1990, como a criação e o fortalecimento de tributos não 
partilhados (ex: CSLL, CPMF, Cofins etc.) e a desvinculação de receita (FSE e DRU). Mais à frente, 
nos anos 2000, soma-se à essa prática os crescentes incentivos fiscais com impostos que são 
partilhados com estados e municípios”, destaca Afonso.

Fundo de participação dos Estados em % de Carga 
Tributária - 1967/2019

Ao longo das últimas décadas, apenas os estados perderam espaço nas receitas 
disponíveis por esferas de governo. No início da década de 1990, a União ficava 
com 64,1% do bolo tributário, percentual que subiu para 68,2%. Os municípios 
aumentaram a participação na divisão, passando de 5,8% para 6,3%; já os 
estados caíram de 30%, em 1991, para 25,6%, em 2011.

Ao mesmo tempo em que as receitas recuaram gradativamente ao longo dos 
anos, os estados foram obrigados a assumir despesas com serviços públicos de 
responsabilidade constitucional da União. 
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Esse descompasso entre a divisão de 
responsabilidade na execução de serviços socais e as 
receitas disponíveis entre os entes é o cerne da crise 
federativa. Ao organizar federativamente os serviços 
públicos, a Constituição Federal de 1988 garantiu a 
expansão e a melhoria na excussão das políticas – a 
exemplo do SUS. Entretanto, faltam recursos para 
que os entes subnacionais possam fazer frente às 
suas obrigações, destaca a pesquisa. 

Por fim, o estudo, depois de passar por um extenso 
levantamento histórico do federalismo brasileiro, 
tece recomendações para viabilizar o fortalecimento 
dos estados. Para os autores, é primordial que os 
espaços de discussões federativas sem interferência 
do governo federal, como Fórum dos Governadores 
e Comsefaz, se solidifiquem-se e garantam uma 
governança com capacidade de lidar com os 
conflitos federativos e possibilitem a cooperação 
horizontal dos governos locais.

Receita Disponível por Esfera de Governo - 1991/2011

“Trata-se de um dos maiores sistemas 
de saúde pública do mundo e, 
possivelmente, da ‘maior política de 
inclusão social da história de nosso 
país’ (MENDES, 2013, p.28). Não 
menos importante, vale notar que o 
SUS apresenta íntima relação com 
o federalismo por atuar de forma 
altamente descentralizada, conferindo 
grande responsabilidade às prefeituras 
e aos governos estaduais na condução 
desse processo de provisão do serviço 
ao cidadão. Em 2019, aproximadamente 
88% da execução dos gastos públicos 
em saúde foram realizados por governos 
subnacionais, de acordo com dados do 
Finbra/STN e da plataforma Siga Brasil/
Senado Federal.”

SUS
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Tânia Bacelar
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Comsefaz – Novos governos federais e estaduais foram eleitos recentemente, 
quais as prioridades da área econômica para o país retomar os trilhos do 
desenvolvimento? 

Tânia Bacelar - A prioridade, no imediato, está na área social, dada a herança deixada 
pela crise em que mergulhamos, agravada pela pandemia. Fome não espera. 

Na economia, o Brasil precisa se reposicionar em um mundo em profundas 
mudanças e, para isso, construir um novo modelo de crescimento, capaz de 
lastrear o processo de desenvolvimento ambientalmente sustentável (contribuindo 
significativamente para a economia de baixo carbono de que o mundo precisa), 
socialmente includente (o que implica prioridade à educação em todos os níveis, 
atenção às novas demandas e formas de organização do mercado de trabalho). 
Lastreado também na inovação (com protagonismo da produção e aplicação de 
conhecimentos) e regionalmente valorizador da magnifica diversidade do país. 

O projeto de futuro vai reposicionar as regiões, ao invés do protagonismo do Sudeste 
e do Sul na indústria, como foi no século XX. O protagonismo de uma Amazônia, 
com a floresta de pé e uma economia ancorada nos avanços da bioeconomia, e de 
um Nordeste revisitado (com o bioma caatinga visto no seu potencial de produção 
de energias limpas e renováveis e lócus da estruturação de nova base produtiva, 
associando um choque de conhecimento, em especial da Bioeconomia – para a 
produção de fármacos, cosméticos, biofungicidas, e, em especial, da produção de 
alimentos saudáveis).

A professora emérita da Universidade Federal 
de Pernambuco, sócia da Ceplan Consultoria 
Econômica e Planejamento e doutora em Economia 
Pública e Organização do Território, ex-secretária 
de Fazenda de Pernambuco, Tânia Bacelar de 
Araújo, aponta caminhos para o desenvolvimento 
dos estados. Ela também analisa o cenário atual e os 
desafios para tornar o Brasil um país mais igualitário 
em todas as suas regiões.
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Comsefaz - Durante a pandemia de Covid-19, o federalismo brasileiro viveu um 
momento crítico. Colegiados como o Fórum Nacional dos Governadores, o Consórcio 
do Nordeste e os que reúnem os secretários estaduais assumiram papéis de 
coordenação nacional. Pela primeira vez na democracia brasileira, os estados tiveram 
que liderar iniciativas para dar as respostas necessárias ao combate ao vírus. Qual a 
leitura da senhora sobre a importância dessa organização federativa? 

TB - A esquisita postura do Governo Federal, negando-se a liderar uma coordenação 
estratégica nacional e, pior, contestando as iniciativas dos Governos subnacionais, abriu 
espaço para uma experiência exitosa de concertação e colaboração entre esses entes 
federativos. Experiência que deixa como lição este potencial latente e antes pouco valorizado 
por conta da histórica centralização dos recursos públicos nas mãos da União. Os resultados 
são animadores. No Nordeste, por exemplo, região vista como lócus de pobreza e, portanto, 
propensa a apresentar problemas graves, todos os estados apresentam número de mortes 
por mil habitantes abaixo da média nacional e vários estados lideraram o ritmo da vacinação. 
O consórcio Nordeste, apoiado por Comitê Científico, apoiou as decisões de governadores e 
prefeitos, e essa articulação interfederativa funcionou. Estados e municípios foram igualmente 
o lastro de informações que o consórcio da imprensa usou para informar a trajetória da 
pandemia à população. E o Ministério da Saúde? 

Comsefaz – No seu entender, atualmente, quais os principais 
obstáculos que não colaboram para um desenvolvimento 
menos desigual das regiões brasileiras?

TB - Heranças do modelo anterior de desenvolvimento, que 
concentrou quase metade da produção industrial em uma única 
grande metrópole (São Paulo) e leituras equivocadas sobre as 
potencialidades de várias regiões, em especial o Norte e Nordeste. 
Potenciais que emergem no presente, por exemplo, na oferta 
de energias limpas (na crise hídrica recente no Sul/Sudeste, o 
Nordeste “salvou a pátria”, exportando energia). Hoje, priorizar à 
Amazônia é clamor mundial e a revisita ao Nordeste uma obrigação 
(a região mudou muito...e para melhor!).
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Comsefaz – A senhora acredita que a organização federativa estadual 
mais institucionalizada poderá contribuir para o desenvolvimento 
mais harmônico das regiões brasileiras? Como os governos locais 
devem contribuir nas políticas de desenvolvimento? 

TB – Em uma república trina, em um país de velha herança de hegemonia 
da União, mudanças não são fáceis... Em uma boa Reforma Tributária, 
além de simplificar o sistema maluco que temos e reduzir a carga sobre 
quem produz (abrindo espaço no ambiente de negócios para a retomada 
da economia), teríamos que reduzir significativamente a carga tributária 
sobre quem consome (sobretudo os mais pobres, cuja propensão a 
consumir é elevadíssima), taxar os mais ricos e redefinir o perfil do rateio 
federativo. Menos Brasília e mais governos subnacionais, velho sonho, 
teria que ser tentado.
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Comsefaz - A crise fiscal brasileira iniciada em 2014 e que se 
alonga até os dias atuais impactou profundamente os orçamentos 
estaduais. De lá para cá, os estados brasileiros tiveram recuo 
significativo no nível de investimentos, afetando áreas-chaves 
para o desenvolvimento social e econômico. Como isso afetou as 
economias locais? Qual o caminho que a senhora vislumbra para 
retomar um nível adequado de investimento nos estados? 

TB - A União também reduziu drasticamente o gasto para investimento, 
tanto que o investimento do setor público representou apenas 2,05% do 
PIB em 2021, com a participação do governo central encolhendo para 
0,26% do PIB, o menor nível em 17 anos, segundo o Observatório de 
Política Fiscal do IBRE/FGV. Vários estados melhoraram seus resultados 
fiscais e hoje podem voltar a investir, como ocorre em Pernambuco, e 
aprenderam a construir parcerias com a iniciativa privada. Bom para um 
país que precisa dramaticamente ampliar investimentos para retomar o 
crescimento de sua economia.
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Comsefaz - Qual a opinião da senhora sobre os recentes 
ataques federativos, principalmente relativos à 
falaciosa responsabilização dos estados pelos aumentos 
de preços de combustíveis e a aprovação de leis que 
ferem o pacto federativo e retiram anualmente R$ 124 
bilhões da arrecadação de ICMS?

TB - Deixe esta triste experiência para o julgamento da 
História. Vamos focar na construção do futuro!!!

Comsefaz - Quais são as expectativas de futuro? 
A senhora acredita que será possível uma 
reestruturação federatiVa com redução das 
disparidades regionais? 

TB - Penso não ser tarefa fácil, mas não impossível. 
A diversidade regional do país (ambiental, 
socioeconômica e cultural)  é um de nossos maiores 
ativos (e espero que, um dia, a sociedade brasileira 
se dê conta disso) e governos locais, ao lado de 
universidades locais, empresas e instituições não 
governamentais são mais habilitados para dialogar com 
esta riqueza e apoiar seu aproveitamento... Sem deixar 
de olhar para o mundo!!! 
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Devido ao período 
eleitoral, a 
publicação desta 
matéria foi adiada.

Diálogo e protagonismo:
Rafael Fonteles encerra mandato com 
legado de conquistas para os estados

Nos últimos anos, o Comsefaz trabalhou ativamente 
na mobilização de secretários estaduais de Fazenda, 
governadores, União e parlamentares visando à saúde 
financeira e fiscal dos entes subnacionais. Prestes a 
completar duas décadas, o Comitê celebra atualmente sua 
fase mais madura, como protagonista nas discussões das 
principais pautas para a sociedade e os estados.

À frente dessa maturação esteve, nos últimos anos, o então 
secretário de Fazenda, hoje governador eleito do Piauí, 
Rafael Fonteles, cujo mandato na presidência se encerrou 
em abril deste ano.
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Entre os temas tratados e defendidos pelo 
Comsefaz nos três anos em que Rafael Fonteles 
esteve na presidência, destacam-se a reforma 
tributária, o equilíbrio fiscal dos estados durante 
a pandemia da Covid-19, o novo Fundeb, a 
compensação das perdas financeiras causadas 
pela Lei Kandir, a adequação dos limites de 
despesas estaduais e a aprovação da Lei 
Complementar 190/2022, que regulamenta a 
cobrança do Difal nas operações interestaduais.

Combate à pandemia de 
COVID-19
O Comsefaz iniciou a mobilização pela aprovação 
de auxílio financeiro aos estados logo após o 
início da pandemia, quando já eram evidentes 
os estragos econômicos que ela traria. Após o 
desenho do projeto de lei que destinou R$ 60 
bilhões para os estados e a suspensão temporária 
do pagamento de dívidas para a União e bancos 
públicos, o Comsefaz iniciou uma jornada de 
articulação pela sua aprovação junto ao governo 
federal às lideranças do Congresso, entre reuniões, 
cartas e ofícios. 

Na avaliação de  Rafael Fonteles,  o socorro 
emergencial foi fundamental para garantir 
a manutenção dos serviços públicos, o 
atendimento da população e os pagamentos de 
salários. “O mais urgente, naquele caso, era a 
garantia das finanças dos estados, a fim de dar 
a continuidade ao atendimento à população, 
sobretudo o de saúde”, disse o então secretário 
de Fazenda do Piauí.

O Comsefaz também teve papel central na 
prorrogação do Auxílio Emergencial à população 
de baixa renda. Os estados, logo no início de 2021, 
alertaram para a urgência de estender o estado de 
calamidade pública e dar continuidade à política 
de transferência de renda à população mais 
vulnerável. 

“Houve um salto de qualidade 
nos últimos anos, que se reflete 
diretamente na força de nossas 
teses e na nossa liderança como 
entidade”, analisa Fonteles.

Liderança
O caminho a ser percorrido ainda é 
longo, mas muito foi feito nos últimos 
anos para transformar os estados em 
vozes potentes e relevantes na esfera 
pública. Rafael Fonteles avalia que, em 
perspectiva, o Comsefaz tem hoje muito 
mais espaço para discutir, em todas as 
frentes de poder, assuntos de interesse das 
Unidades Federativas. Grande parte disso, 
segundo ele, se deve ao investimento 
na qualificação do debate, por meio de 
grupos técnicos capacitados e estudos 
científicos de alta qualidade, que ajudam a 
enriquecer os argumentos dos entes. 
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Reforma tributária  
Considerada fundamental para a modernização 
e a simplificação do sistema tributário nacional, 
a reforma tributária foi tratada com prioridade 
pelo Comsefaz nos últimos anos. Ainda em 2019, 
quando o presidente da Câmara dos Deputados 
na época, Rodrigo Maia (DEM-RJ), elegeu a 
pauta como prioritária, a entidade começou a se 
mobilizar no sentido de influenciar o debate.

Após dialogar com todos os secretários de Fazenda 
do país, o Comitê chegou a um consenso para um 
texto alternativo, baseado nas duas PECs que já 
tramitavam no Congresso (PEC 45/2019, na Câmara 
dos Deputados, e PEC 110/2019, no Senado).

“Os resultados que alcançamos são bastante positivos e robustos. 
Melhorias profundas de legislação e da lógica arrecadatória, que 
sobreviverão às trocas políticas e trarão benefícios reais aos entes 
e à sociedade. Isso só foi possível graças à cooperação entre as 27 

unidades federativas que, mesmo diante de interesses particulares, 
se comprometeram a trabalhar em prol das bandeiras do Comsefaz 

e dos maiores benefícios à população”, avalia Fonteles. 

Essa proposta, a EMC 192/2019, foi intensamente 
revisitada e apresentada a lideranças parlamentares 
e a representantes do setor público e privado 
e, com a evolução dos debates e colaborações, 
passou por mudanças e refinamentos que 
acabaram incorporados ao relatório do deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), apresentado em maio de 
2021 na Comissão Mista da Reforma Tributária.  

Ainda que, quase dois anos depois, parlamentares e 
governo federal não tenham batido o martelo sobre 
o futuro da reforma, Fonteles pontua que o maior 
ganho da mobilização foi a unificação dos entes em 
torno de uma proposta única. “Isso é algo inédito. 
É um trabalho coletivo, fruto de diálogo e visão 
política”, opina o governador.
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Compensação das Perdas da Lei Kandir 
Em 2020, a atuação do Comsefaz foi decisiva para a conclusão de 
um processo antigo que se arrastava no STF sobre o pagamento de 
compensações financeiras aos estados devido as perdas causadas pela 
Lei Complementar 87/1996, conhecida como Lei Kandir. A legislação 
foi criada com o objetivo de fomentar as exportações e isentava de 
cobranças de ICMS as operações de venda para o exterior. 

A disputa pelas compensações iniciou-se em 2013, com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade por Omissão proposta pelo Pará e apoiada por 
vários outros estados. Em maio de 2021, estados e União firmaram acordo 
para o pagamento de R$ 58 bilhões aos entes, parcelados até 2037. Mais 
R$ 4 bilhões dependem do leilão de petróleo dos blocos de Atapu e Sépia, 
na Bacia de Santos (SP).

A peleja teve um fim com a aprovação, em 29 de dezembro de 2020, da 
Lei Complementar 176/2020, que permitiu que estados e municípios 
recebessem, já em 31 de dezembro daquele ano, a primeira parcela 
referente às compensações.
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Equilíbrio fiscal dos estados 
Um dos temas trabalhados pela entidade foi o PLP 101/2020, que resultou na Lei 
Complementar 178/2021, sancionada em janeiro de 2021. A lei altera as regras 
de refinanciamento das dívidas dos estados e permite que aqueles com baixa 
capacidade de pagamento possam aderir ao Regime de Recuperação Fiscal (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. 

Também cria o Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal (PAT), que 
estabelece regras de adesão ao RRF e de repactuação de dívidas, e ainda o Plano 
de Promoção e Equilíbrio Fiscal (PEF), que dispõe as metas e os compromissos para 
promover o equilíbrio fiscal e a melhoria da capacidade de pagamento dos entes. 

Novo Fundeb
O Comsefaz foi fundamental no redesenho do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). Com origem nos impostos 
coletados nos estados e municípios, o Fundo 
tinha, até este ano, cerca de 90% dos recursos 
bancados por esses entes e somente 10% pelo 
governo federal. 

O novo Fundeb, em vigor desde janeiro do ano 
passado, estabelece maior contribuição da União 
– passando gradativamente para 23% ao longo de 
seis anos.

Para chegar ao novo formato, o Comsefaz mobilizou 
governadores e articulou junto a parlamentares a 
votação da PEC 15/2015, de relatoria da deputada 
Professora Dorinha (DEM-TO), que tornava o Fundo 
permanente a partir de 2021 (ele seria extinto em 
2020). As articulações se estenderam por todo 
o primeiro semestre de 2020. O Projeto de Lei 
4.372/2020 foi sancionado pelo presidente em 25 
de dezembro de 2020. 
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ITCMD 
No último ano, o Comsefaz também se empenhou em abordar uma 
pauta que gerou muitos debates: o Imposto sobre a Transmissão 
Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Em 
maio de 2021, o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) apresentou, 
com o patrocínio do Comitê, o PLP 67/2021, que busca equalizar e 
uniformizar o tributo. 

A lei complementar do ITCMD está prevista na Constituição, mas 
nunca foi aprovada pelo Congresso. Na ausência de uma legislação 
federal, as unidades federativas acabam legislando por conta própria. 
O Comsefaz acredita que a aprovação da lei pode, além de uniformizar 
a aplicação das alíquotas, elevar o potencial arrecadatório do imposto 
e conferir a ele caráter progressivo, permitindo, por exemplo, a 
desoneração de produtos da cesta básica, como arroz e feijão. 

Difal
Em 2021, o Comsefaz se mobilizou para garantir a 
aprovação de lei complementar regulamentando a 
cobrança do Difal, a LC 190/2022, dispositivo que busca 
equacionar a arrecadação do ICMS entre os estados nas 
operações de compra e venda de mercadoria e serviços 
destinados ao consumidor final não contribuinte, como 
no caso de compras via e-commerce.  

O projeto foi originado a partir da decisão do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional, 
em fevereiro deste ano, a cobrança do DIFAL, introduzida 

pela EC 87/15, sem a edição de lei complementar 
para disciplinar esse mecanismo de compensação. Ao 
final do julgamento, os ministros concordaram que a 
decisão produzia efeitos apenas a partir de 2022, dando 
oportunidade ao Congresso Nacional para que editasse 
lei complementar sobre a questão, medida que tomou em 
20 de dezembro daquele ano. A Presidência da República, 
entretanto, somente sancionou a lei em 5 de janeiro de 
2022, o que deu margem para questionamentos jurídicos 
sobre a aplicabilidade imediata de seus dispositivos neste 
mesmo ano.
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Cidadania pode ser entendida como a plenitude 
de uma consciência em que o indivíduo, aqui 
entendido como aquele ser que é responsável pelo 
seu próprio destino, ciente de seu poder e engajado 
nas ações de melhoria, busca meios de prover a si 
e aos outros de condições de acesso a uma vida 
digna, o bem-estar social. Anseio consolidado como 
uma conquista inalienável, a partir do envolvimento 
do cidadão na luta pela efetivação do já previsto no 
art. 5ª da Constituição Federal de 1988, que são os 
direitos e deveres individuais e coletivos.

A dignidade humana é a meta guia nas causas 
coletivas, cujo foco básico é o alcance da justiça, nas 
suas múltiplas vertentes. Desta forma, a cidadania se 
constitui na centralidade da temática de Educação 
Fiscal.

Considerando a necessidade de um 
aprofundamento nos temas inerentes às políticas 
públicas, apresentamos a todos o Programa 
Nacional de Educação Fiscal - PNEF. E, para 
entendermos um pouco mais sobre a Educação 
Fiscal e a sua real significação, apresentamos seu 
conceito como a perspectiva de uma formação 
para a cidadania ativa fundamentada na fiscalidade 
a função social do tributo e o controle social do 
Estado. Assim, relembramos o objetivo do PNEF, que 
é: “Promover e institucionalizar a educação fiscal 
para o pleno exercício da cidadania”, o que inclui:

*Luiz Antonio Zanon

O Programa Nacional 
de Educação Fiscal e a 
informação necessária

 � Sensibilizar o cidadão para a função 
socioeconômica do tributo;

 � Oferecer conhecimentos aos cidadãos sobre 
administração pública;

 � Incentivar o acompanhamento pela sociedade da 
aplicação dos recursos públicos;

 � Criar condições para uma relação harmoniosa 
entre o Estado e o cidadão.

Ampliando os conceitos acima e, tendo em vista 
que o objetivo do programa é tratar não apenas 
dos tributos, mas de todas as questões referentes 
à arrecadação, alocação e gestão dos recursos 
públicos arrecadados e o acompanhamento da 
aplicação destes por parte da sociedade civil, foi 
criado, no ano de 2019, um grupo de trabalho junto 
ao Conselho Nacional de Política Fazendária – 
CONFAZ, o GT66-Educação Fiscal.

Assim, todos os estados são responsáveis por 
disseminar este conhecimento tão relevante para 
toda a sociedade.

Considerando que o tributo é o grande viabilizador 
das políticas públicas, é essencial conhecê-lo. 
Saber de onde vem, para onde vai e o que nós 
temos a ver com isso é fundamental para o 
desenvolvimento de uma sociedade consciente 
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de seu papel transformador, ou seja, conhecer e 
questionar para mudar a realidade social na qual 
estamos inseridos.

Quando falamos de tributos, estamos nos referindo 
a recursos públicos, que são, na realidade, a mesma 
coisa. O recurso público é o que propicia ao gestor 
público a viabilização das políticas públicas, como 
obras e serviços, tão essenciais à vida em sociedade.

O recurso público é finito e sempre passará pelo 
crivo da escolha, a qual está sob o poder decisório 
do administrador público, mas não somente dele. 
Importante que também passe pela ação do controle 
social, que é exercida direta ou indiretamente pelo 
cidadão contribuinte. Desta forma, reforçando 
a necessidade do conhecimento sobre o tema, 
empoderando o cidadão frente ao Estado e 
equilibrando uma relação de sobreposição.

Importante nesta discussão entendermos que aquele 
que realmente leva o recurso aos cofres públicos 
ainda não exerce plenamente o seu direito-dever 
de conhecer, fiscalizar e opinar sobre as questões 
tributárias e/ou financeiras que influem diretamente 
na sua vida e de toda a sociedade.

Mas aqui vem à mente a questão da complexidade 
dos temas relativos à Educação Fiscal, então, traduzir 
esses termos e conceitos tributários, normalmente 
confusos ou complicados, e de conhecimento muitas 
vezes restrito, para o dia a dia do cidadão é o papel 
da Educação Fiscal. Nessa linha, como ferramenta 
didática, o GT66-Educação Fiscal oferece o curso 
de disseminadores de educação fiscal, que traz os 
objetos de conhecimento, o conteúdo didático e 
conceitual sobre o tema, estruturado em quatro focos 
temáticos, a saber:

 � Educação Fiscal no contexto social;

 � Relação estado-sociedade;

 � Função social dos tributos (sistema tributário 
nacional);

 � Gestão democrática dos recursos públicos 
(controle social e/ou institucional).

Deste modo, os conceitos básicos, essenciais e 
necessários a todo cidadão serão explicitados e 

problematizados para que todos possam agir como 
um cidadão ativo, consciente e solidário.

O GT66-Educação Fiscal, com atuação nacional, 
tem os seus braços nos estados e estão organizados 
institucionalmente como os Grupos Estaduais de 
Educação Fiscal - GEFEs, e são a base do trabalho 
local, acontecendo assim em todo o território 
nacional. 

Ações pontuais ou de grande vulto, individuais ou 
coletivas, coordenadas pelas secretarias de Fazenda, 
mas em parceria com as secretarias de Educação, 
dão sustento à disseminação deste essencial, e 
necessário, conhecimento para todos. 

Um trabalho contínuo e dedicado que traz e trará 
resultados, muitas vezes materializados em projetos 
e ações locais, possibilitando assim que mais e mais 
cidadãos tenham acesso ao conhecimento técnico 
de forma humanizada e em linguagem acessível, com 
o propósito de gerar uma nova e transformadora 
cultura para esta e as novas gerações.

Importantíssimo frisar que o desconhecimento deste 
tema faz com que o cidadão acredite nas inverdades 
já, infelizmente, consolidadas no inconsciente coletivo, 
que, podemos dizer, atuam como lendas urbanas e/ou 
contos da carochinha, como: a nossa carga tributária 
é uma das mais altas do mundo; sem imposto, a vida 
seria melhor; o estado não faz nada; o estado tem 
muitos funcionários públicos; a máquina pública é 
inchada, entre muitos enunciados que não encontram 
base no olhar científico.

Em resumo: não existe sociedade sem o uso do 
recurso público. E, nesta questão, é necessário sair do 
tratamento de superfície. Distanciarmo-nos do uso 
de termos como “meu”, “seu” e partirmos para o uso 
maciço do termo “nosso” será um salto de qualidade 
quando tratarmos de questões que envolvem tributos 
que, mais uma vez, salientamos, são sempre recursos 
públicos. Pois conforme afirma Casalta Nabais,” o 
tributo é o preço da civilização”.

*Auditor Fiscal da Receita Estadual – AFRE – SEF/MG 
e Coordenador do GT66-Educação Fiscal
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dinamizar e adequar as novas perspectivas e os modelos 
de aprendizagem, gerando mais oportunidades, 
diversificação, e ampliação dos horizontes com menos 
custos e possibilitando levar conhecimentos a toda 
a sociedade sobre a Educação Fiscal. “A escola tem o 
compromisso maior de modernizar continuamente o 
corpo funcional da Secretaria da Fazenda enquanto 
instituição, promovendo debates, realizando pesquisas 
e estudos e ressaltando a importância da cidadania 
fiscal para a população”, pontuou Rozani. No catálogo 
de cursos estão os principais temas voltados para a 
área fiscal e financeira, além de oficinas realizadas 
na Secretaria. A estrutura da escola contempla ainda 
outras áreas e projetos perante a sociedade, como o 
Grupo Estadual de Educação Fiscal (GEFE/AC), Programa 
Estadual de Educação Fiscal e Cidadania (PEEF/ AC) 
Programa Estadual de Cidadania Fiscal com o projeto 
“Nota Premiada Acreana”. 

ACRE 
Secretaria de Fazenda do  
Acre avança na criação da  
Escola Fazendária

Instaurada pelo Decreto Estadual nº 5.284 de 13 
de fevereiro de 2020, a Escola Fazendária do Acre 
(EFAZ) apresenta-se com o objetivo de promover o 
treinamento e a capacitação dos servidores fazendários 
e disseminar a educação fiscal em todo o estado, assim 
a Secretaria de Fazenda avançou em sua implantação. 
A Secretaria Fazendária inaugura, por meio da Escola, 
o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, com vários 
cursos que são gratuitos e fazem parte das ações para 
a capacitação dos servidores fazendários e público 
em geral, a fim de despertar na sociedade uma visão 
geral do fisco Estadual, além de outros assuntos do 
serviço público. “O grande objetivo é identificar as 
oportunidades de capacitação e de desenvolvimento 
para fortalecer as ações de valorização do servidor 
público. Desde a sua implantação, a escola já apresenta 
excelentes resultados o poder quantificar e qualificar as 
capacitações com mais eficiência e agilidade”, explicou 
o secretário da pasta, José Amarísio Freitas e Souza. 

A Escola Fazendária pode ser acessada no sítio 
http://ead.sefaz.ac.gov.br/portal/ e, de acordo com 
a responsável pela plataforma, Rozani Esteves, a 
aprendizagem virtual chega diante da necessidade de 
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de autorregularização. “A maioria cumpre 
com a obrigação principal. Caso contrário, 
as cobranças são feitas na barreira, e assim 
fecha-se um ciclo virtuoso que contribui 
para a melhoria da arrecadação tributária 
e desburocratização do ambiente de 
negócios”, comemora. Destaca-se ainda o 
Tesouro Verde, programa estruturado em 
blockchain como proposta para acesso 
do Amapá – uma das unidades “carbono 
negativo” mais preservadas do planeta – 
ao mercado de carbono (pagamento por 
serviços ambientais de áreas públicas). 
Apesar do intenso debate nacional e 
internacional, o programa vem sendo 
integrado a políticas públicas estaduais 
como o REFIS Verde, que concedeu 
descontos diferenciados para empresas 
que voluntariamente compensaram sua 
pegada ecológica com o programa (Selo 
Sustentabilidade). “Uma iniciativa que 
tem contribuído inclusive como case para 
definições nacionais como a CPR Verde, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 
10.828/21, oportunizando a integração dos 
serviços ambientais da Amazônia com as 
finanças verdes, essenciais neste momento 
de retomada econômica”, defende Eduardo.

AMAPÁ 
Inovações contribuem 
para aumento da 
arrecadação no Amapá
Apesar dos percalços trazidos às receitas estaduais 
pela Covid-19, alguns estados começam a retomar 
o nível de arrecadação pré-pandemia. O Amapá, 
com desafios adicionais a exemplo do apagão, 
arrecadou 41,50% a mais com ICMS entre julho e 
dezembro de 2020 na comparação com o primeiro 
semestre do mesmo ano. Em 2021, a tendência 
de crescimento se confirmou, com um aumento 
de 25,69% na arrecadação do ICMS. Segundo o 
secretário da Fazenda do Estado, Eduardo Corrêa 
Tavares, o bom resultado só foi possível graças 
a ferramentas desenvolvidas pelo próprio fisco 
estadual: o Sistema de Gestão de Trânsito (GTRAN) 
e o chamado MATHEUS (Métricas, Avaliações, 
Triagens e Estatísticas Unificadas e Sistematizadas). 
O primeiro foi modernizado durante a pandemia 
e, o segundo, desenvolvido recentemente, captura 
informações dos documentos fiscais eletrônicos 
e, através de malhas fiscais eletrônicas, faz 
cruzamentos que apontam a falta de recolhimento 
de produtos na Substituição Tributária, no 
Diferencial de Alíquota e na Antecipação e 
omissão de declarações. “Essas ferramentas foram 
desenvolvidas pela própria equipe, sem apoio de 
contratações ou investimentos adicionais, portanto, 
soluções caseiras que trouxeram resultados 
significativos para a arrecadação”, sublinha o 
secretário. “Ressalte-se também a dedicação dos 
auditores e fiscais da SEFAZ/AP que internalizaram 
de forma positiva essa mudança de paradigma 
e colocaram toda a sua capacidade para o êxito 
desse projeto, que exemplifica bem o processo de 
transformação digital que vem sendo promovido 
em todo o Governo do Amapá”, complementa. 

O resultado das inovações, na avaliação de 
Eduardo Tavares, foi que contribuintes que há anos 
não apresentavam declarações voltaram a estar 
em dia com o fisco. As declarações ainda foram 
disponibilizadas aos contribuintes, para efeitos 
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Espírito Santo
Canal interativo que permite aos contribuintes do ES a 
regularização de inconsistências de forma espontânea 
já ajudou a arrecadar quase R$ 400 milhões

No canal interativo Cooperação Fiscal, da 
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito 
Santo, são publicadas as inconsistências 
encontradas na base de dados da Receita 
Estadual, que permitem aos contribuintes 
a regularização de forma espontânea, sem 
que haja necessidade de notificação. Desde 
que foi implementado, há pouco mais de três 
anos, o canal já contribuiu para a arrecadação 
de R$ 398,6 milhões recolhidos de forma 
espontânea. Atualmente, o canal possui 
seis produtos funcionando, mas está em 
constante atualização e modernização, com 
a implementação de novas funcionalidades 
e a publicação de novos produtos, cada 
um fruto de uma consulta aos bancos de 
dados da Receita Estadual. “A ferramenta é 
uma contribuição importante para a relação 
das empresas e contadores com a Sefaz. 
Queremos contribuir com o bom contribuinte, 
não queremos arrecadar com multas. Vamos 
investir, cada vez mais, nessa interação com 
o fisco. É importante que os empresários 
consigam acompanhar, compreender e até 
mesmo auxiliar nos procedimentos”, afirma o 
secretário da Fazenda do Estado, Marcelo Altoé. 
Para acessar a plataforma, os contribuintes 
devem acessar o link http://app.sefaz.es.gov.
br/AgenciaVirtual/, fazer o login na AGV e, na 
tela inicial, com a relação de empresas, clicar no 
número de pendências que aparece na coluna 
CF ou escolher, a qualquer momento, a opção 
Cooperação Fiscal, no menu lateral. 

Marcelo Altoé, secretário 
da Fazenda do Estado
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PARÁ 
Monitoramento Ativo de 
Contribuintes – SEFA/PA

Começou a funcionar, em março de 2022, 
a plataforma de Monitoramento Ativo de 
Contribuintes (MAC), idealizada pela Diretoria 
de Ambiente Analítico da Secretaria de 
Estado da Fazenda do Pará para gerenciar os 
monitoramentos e alertas sobre empresas 
com algum tipo de irregularidade ou mesmo 
operações suspeitas que precisem de 
uma análise pelos auditores e fiscais. Dois 
monitoramentos já estão ativos, ambos 
relacionados a empresas noteiras, informa 
Lucas Savegnago de Souza, auditor-fiscal de 
receitas estaduais da Diretoria de Ambiente 
Analítico. “Um deles identifica indícios de 
que a empresa seja noteira, com base em 
processo de aprendizagem da máquina, que 
utiliza padrões conhecidos de fraudadores 
já identificados e aplica sobre as novas 
empresas constituídas. A ideia é agir rápido, 
de maneira a evitar prejuízos à Fazenda 
pública”, diz ele. 

O sistema foi criado pela equipe da Diretoria 
de Ambiente Analítico da Sefa, a partir de 
um sistema inicial já em uso na Secretaria. 
Savegnago explica que “são abertos casos 
de acordo com os monitoramentos já pré-
configurados na ferramenta. Esses alertas 
automaticamente ‘abrem’ casos que ficam 
pendentes para serem analisados. Todo 
o histórico fica gravado na ferramenta. O 
servidor pode inserir novas anotações, juntar 
anexos, fotos (em caso de vistoria in loco, por 
exemplo) etc. Existe ainda a possibilidade 

de a equipe da inteligência fiscal analisar um 
caso e encaminhar, pela própria ferramenta, 
para a unidade regional da Secretaria, sem a 
necessidade de enviar e-mails, gerar processos 
nos sistemas corporativos”. O secretário da 
Fazenda do Pará, René de Oliveira e Sousa 
Júnior, destaca que os benefícios do MAC são 
centralizar e padronizar os monitoramentos 
de contribuintes e operações que necessitam 
de celeridade na tomada de decisão e ação; 
permitir, de maneira simples, o rastreamento 
e acompanhamento de casos já analisados; 
transparência na análise e solução dos casos. 

A gestão é feita na própria plataforma, sem 
necessidade de envio de e-mails ou geração 
de processos para tramitação. “É um produto 
novo, criado pelos auditores da Sefa a 
partir da identificação de necessidades da 
fiscalização, e utilizando dados de big data”, 
diz o secretário. O serviço atende à área de 
inteligência e os fiscais e auditores de receitas 
estaduais das coordenações regionais. Nos 
próximos meses, a equipe deve aumentar 
os acessos à plataforma e ir acumulando 
experiências que permitam melhorar a 
atividade de monitoramento.
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Renê Garcia Junior, secretário 
da Fazenda do Paraná

Projetos e programas desenvolvidos para 
modernizar a gestão fazendária e fiscal do 
Paraná criam uma ligação maior entre o 
cidadão e as diversas áreas da Secretaria 
de Estado da Fazenda (Sefa) e a Receita 
Estadual. Por exemplo, o Nota Paraná, 
programa vinculado à Sefa Paraná, foi 
criado para incentivar o consumidor a 
exigir o documento fiscal no momento 
das compras e, assim, receber parte do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) recolhido pelos 
estabelecimentos. 

O programa passou a distribuir, na gestão 
do secretário Renê Garcia Junior, R$ 5 
milhões mensais em prêmios de R$ 10, 
R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, 
de R$ 1 milhão, além de prêmios no valor 
de R$ 20 mil para entidades sociais. Ao 
todo, já são 28 milionários espalhados 
pelo estado com o programa. Já pelo fisco 

estadual, foram implantadas novidades que ajudaram 
a modernizar o sistema da Guia de Recolhimento. Uma 
das facilidades trazidas para o novo modelo é a opção 
de pagamento via PIX, já que a guia agora é emitida 
com um QR Code para este fim. A principal vantagem 
desta mudança é que o contribuinte pode pagar a 
GRPR em qualquer banco, inclusive nos digitais, não 
se restringindo aos conveniados com o estado. Outra 
inovação lançada é voltada aos contribuintes em caso 
de atraso no pagamento do IPVA. Uma nova opção para 
quitar o imposto. Agora, eles podem parcelar o valor 
parcial ou integral atrasado de 2022 em até 12 vezes pelo 
cartão de crédito. “Estamos realizando modificações e 
aperfeiçoamentos na administração fazendária, bem 
como a modernização da gestão fiscal que vem sendo 
implementada para facilitar cada vez mais a vida do nosso 
contribuinte”, ressaltou o secretário da Fazenda do Paraná, 
Renê Garcia Junior. 

Além desses, outros projetos de modernização fazendária 
estão sendo realizados em parceria com o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). O programa 
prevê investimento de aproximadamente R$ 280 milhões 
(US$ 55 milhões), sendo R$ 255 milhões (US$ 50 milhões) 
contratados junto ao banco, com prazo de amortização 
de 25 anos e carência de cinco anos e meio; e R$ 25,5 
milhões (US$ 5 milhões) de contrapartida por parte do 
governo do estado. Para o ciclo de 2023-2026, a Sefa 
desenvolverá a meta de Modernização da Execução 
Financeira ainda no âmbito do Projeto de Modernização 
da Gestão Fiscal (PROFISCO II), com a implantação de 
sistemas automatizados, desburocratizando os processos 
e reduzindo o tempo de execução das atividades, com 
maior agilidade, eficiência, transparência e segurança em 
todos os processos que envolvem a execução financeira.

Paraná
Modernização fazendária 
traz benefícios ao 
contribuinte do Paraná
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Leonardo Lobo, secretário 
de Estado de Fazenda do 

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro
Sessões virtuais do Conselho de 
Contribuintes: de necessidade a 
realidade

Criadas diante da necessidade de manter o ritmo de 
trabalho durante a pandemia de Covid-19, as sessões 
por videoconferência são hoje uma realidade dentro 
do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Estado 
de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ). O esforço 
dos servidores do setor para viabilizar a realização 
de julgamentos virtuais de processos administrativos 
tributários foi reconhecido pela revalidação do Certificado 
ISO 9001 do Conselho, em junho deste ano, e pela pesquisa 
de satisfação respondida pelos usuários. Detentor da ISO 
9001 desde 2009, o colegiado passou por uma auditoria 
presencial da certificadora suíça QS ZURICH AG em 
fevereiro. 

A avaliação levou em conta os serviços de protocolo e 
secretaria, ou seja, a preparação dos processos até o 
julgamento. A pesquisa de satisfação coletou opiniões de 
quem precisou do Conselho entre 2 de janeiro e 31 de maio 
deste ano. O levantamento mostra que, tanto a avaliação 
geral quanto os itens ‘tempo de atendimento, cortesia e 
objetividade das informações’ receberam conceito ótimo 
de cerca de 95% dos entrevistados. O Rio de Janeiro foi o 
terceiro estado a implantar as sessões virtuais, menos de 
dois meses depois do início da pandemia. O novo formato 
permitiu o julgamento de mais de 5 mil processos desde 
março de 2020, quando o isolamento social teve início”, 
destaca Leonardo Lobo, secretário de Estado de Fazenda 
do Rio de Janeiro. Somente em 2021, os julgamentos 
do Conselho de Contribuintes geraram um potencial de 
arrecadação de pouco mais de R$ 3 bilhões para o estado. 
Outra inovação foi a possibilidade de dar entrada em 
recursos e impugnações por meio do sistema “Atendimento 
Digital da Sefaz-RJ”. Foram mais de 6.500 solicitações 
interpostas por esse novo meio. 



REVISTA COMSEFAZ   •   5ª EDIÇÃO54

Buscando enfrentar a escassez financeira e de 
recursos humanos, o Governador Wanderlei 
Barbosa promulgou o Decreto n.° 6.395, de 
2 de fevereiro de 2022, registrando, em um 
documento jurídico, a intenção de motivar 
a adoção da boa governança na gestão 
tocantinense estadual direta e indireta. Com 
essa decisão, a gestão estadual sinalizou aos 
servidores, aos prestadores de serviços e 
ao público em geral que agirá na busca por 
resultados com elevados padrões republicanos, 
cumprindo os princípios constitucionais e 
utilizando as práticas da boa governança 
pública. Assim, evitará que erros sejam 
cometidos por meio da gestão de riscos e 
da responsabilização dos envolvidos em 
situações complexas, com base em programas 
de integridade, buscando aumentar a sua 
eficiência administrativa e garantindo o 
contínuo aumento do acesso aos serviços 
públicos pelos cidadãos. 

Para o Ministro Augusto Nardes, do TCU, a 
governança pública busca instaurar a rotina 
de se avaliar, monitorar e direcionar recursos 
públicos, praticando-se ações que levem a 
melhorias para toda a sociedade e gerando 
até mais esperança de um futuro melhor. 
Esta noção de atuação administrativa muda 
o parâmetro de tomada de decisões e a 
prática de ações dos agentes estatais. Tudo 
deve ser mensurado, nada deve ser feito por 
amadorismo ou sem a definição de uma clara 
finalidade pública. A boa governança pública 
também pode ser entendida como uma 
caixa de ferramentas disponível para o gestor 
público, fornecendo instrumentos para que as 
ideias, programas e projetos públicos possam 

ter êxito ou mesmo, quando necessário, 
sejam ajustados durante suas fases de 
elaboração ou de execução, inclusive 
facilitando o cumprimento do dever 
constitucional de prestar contas. Investir 
em práticas ligadas à boa governança 
causam impacto direto sobre as atividades 
da Secretaria da Fazenda e/ou em seus 
congêneres. 

A avaliação, o monitoramento e o 
direcionamento de recursos para uma 
ação devem ser feitos a cada decisão que 
é tomada pelos gestores. A majoração, a 
manutenção ou diminuição de tributos, a 
concessão de benefícios fiscais, a escolha 
de projetos ou mesmo a opção por uma 
ferramenta de trabalho devem passar 
por um processo transparente e racional, 
direcionado por padrões de accountability, 
integridade procedimental e aferição da 
eficiência administrativa. A adoção da 
boa governança leva invariavelmente 
a conquistas, resultados e estabilidade 
nas relações institucionais. Logo, é um 
importante fator de governabilidade. Ao 
se implantar esse nível de atuação estatal, 
cria-se um ciclo virtuoso onde efeitos e 
melhorias andam de mãos dadas. 

Tocantins
Governança Pública: um 
desafio para a Administração 
Fazendária

Júlio Edstron Secundino 
Júnior, secretário de 

Fazenda do Tocantins
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A importância da reforma 
tributária progressiva

Eduardo Fagnani (2)

O sistema tributário no Brasil é altamente regressivo e 
está na contramão dos países capitalistas relativamente 
menos desiguais. A regressividade se caracteriza pela 
tributação residual sobre a renda, o lucro, os ganhos de 
capital e a riqueza e, simultaneamente, pela excessiva 
carga incidente sobre o consumo, uma das mais altas 
do mundo, que captura, proporcionalmente, parcela 
maior da renda dos estratos mais pobres. 

O senso comum de que a carga tributária no Brasil é 
alta não tem qualquer base na realidade. A verdade é 
que ela é mal distribuída entre pobres e ricos. Aqui, os 
impostos que incidem sobre o consumo representam 
quase a metade da carga tributária total, enquanto que, 
na OCDE, em média, eles representam um pouco mais 
de um terço da carga total.

Por outro lado, tributamos pouco a renda e o 
patrimônio, pois há diversos mecanismos que isentam 
de tributação os agentes do poder econômico, o que 
resulta em baixa arrecadação proveniente dos estratos 
detentores das altas rendas e riqueza. 

Em 2017, a carga tributária incidente no Brasil sobre 
a renda, o lucro e os ganhos de capital era de apenas 
7% do PIB, enquanto a média da OCDE era de 11,4% 
do PIB; ocupávamos a 5ª pior posição numa lista de 33 
países.

Charles Alcantara (1)
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Essa baixa tributação deve-se a vários fatores. 
No caso da pessoa jurídica, há mecanismos que 
reduzem a tributação efetiva, com destaque para 
duas medidas excêntricas, como a isenção da 
tributação dos lucros e dividendos distribuídos 
aos sócios e acionistas das empresas e a 
previsão legal para dedução dos “juros sobre o 
capital próprio”. Também se destaca o fato de 
que o regime de Lucro Presumido é tributado 
sobre o faturamento e não sobre o acréscimo 
patrimonial representado pelo lucro.

No caso do Imposto de Renda da Pessoa Física 
(IRPF) sublinha-se que alíquota máxima é de 
apenas 27,5%. Nos países da OCDE, em média, 
a alíquota máxima atinge 40%, sendo superior a 
50% em nações como Bélgica, Holanda, Suécia, 
Dinamarca e Japão, por exemplo; e entre 40% 
e 50% na Alemanha, França, Itália, Noruega, 
Portugal e Reino Unido.

Além disso, a reforma neoliberal dos anos de 
1990 reduziu a pouca progressividade do IRPF 
em face da isenção total concedida à tributação 
sobre lucros e dividendos distribuídos aos sócios 
e acionistas (pessoas físicas e jurídicas, nacionais 
e estrangeiras) e da “dedução dos juros sobre o 
capital próprio” do lucro tributável das pessoas 
jurídicas.

Os grandes números das declarações do IRPF 
divulgados pela Receita Federal do Brasil dão 
conta de que a renda declarada por brasileiros 
com lucros e dividendos atingiu R$ 384,3 bilhões 
em 2020. De cada R$ 100 declarados como 
lucros e dividendos, R$ 70 estavam nas mãos do 
1% mais rico do país, vale dizer, um seleto grupo 
de 316 mil declarantes que teve rendimentos 
entre R$ 603 mil e R$ 2,6 bilhões no ano de 2020. 
Quem ganha mais de 240 salários-mínimos 
mensais tem quase 70% dos seus rendimentos 
não tributados.

Por conta desses fatores, o IRPF é progressivo até a 
faixa dos que recebem de 30 a 40 Salários-Mínimos 
mensais. Após esse ponto, o imposto torna-se 
regressivo. Note-se que a alíquota efetiva média 
do IRPF daqueles que recebem acima de 320 SM 
mensais, por exemplo, é de apenas 5,1%, patamar 
muito próximo da alíquota efetiva daqueles que 
recebem pouco mais de 7 SM mensais.

Esses fatos fazem com que a arrecadação IRPF no 
Brasil seja reduzida na comparação internacional. 
Em 2015, ela representou apenas 2,5% do PIB, ante 
9,8% do PIB na Alemanha e 12,7% do PIB na Bélgica, 
por exemplo.

Outra anomalia do sistema tributário brasileiro 
é a baixa tributação que incide sobre a riqueza e 
a propriedade na comparação internacional. O 
Imposto sobre Grandes Fortunas (IGF) foi aprovado 
pela Constituição de 1988, mas até hoje não foi 
regulamentado pelo Congresso Nacional. A alíquota 
máxima do Imposto Sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação (8%) é bem inferior à de muitos 
países, cuja alíquota máxima média situa-se em 
torno de 35%. O Imposto Sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA), que incide sobre 
automóveis e motocicletas populares, mas não 
incide sobre helicópteros e iates de propriedade 
dos mais ricos. E a arrecadação do Imposto Sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR) é extremamente 
reduzida, representando apenas 0,1% da 
arrecadação tributária federal.

Em suma, a tributação regressiva e a financeirização 
da riqueza e das próprias finanças públicas têm 
funcionado, no Brasil, como mecanismos de 
concentração de renda, restringindo a capacidade 
de consumo da população e limitando o 
crescimento econômico e o bem-estar social. Por 
tudo isso, não é apelativo ou impróprio afirmar que, 
no Brasil, reduzir a desigualdade e ampliar a justiça 
fiscal é imperativo civilizatório.

(1)  Auditor Fiscal de Receitas Estaduais do Pará, ex-presidente da Federação Nacional do fisco Estadual e 
Distrital e presidente do Sindicato dos Servidores do fisco Estadual do Pará.

(2)  Professor do Instituto de Economia da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do 
Trabalho e coordenador da Rede Plataforma Política e Social.
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Colegiados dos fiscos estaduais promovem discussão 
sobre transformação digital dentro da gestão fazendária

Com a proposta de integrar a transformação digital dentro da gestão fazendária 
e promover a valorização do desempenho dos servidores por meio das novas 
tecnologias, o Encat (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores 
Tributários Estaduais), a Cogef (Comissão de Gestão Fazendária), a GEFIN (Gestão 
Estratégica das Finanças) e a GDFAZ (Grupo de Desenvolvimento do Servidor 
Fazendário), com o apoio do Comsefaz, realizaram um webinar que aliou diversas 
áreas, como a fiscalização, arrecadação, gestão de pessoas, entre outras, além 
de contar com quatro grupos temáticos para o fortalecimento da ação e do 
federalismo brasileiro. 

Comsefaz e Gefin promovem seminário sobre 
eSocial, EFD-Reinf e DCTFWEB

Nos meses de agosto, outubro e novembro, o Comsefaz, com 
o apoio técnico do Gefin (Grupo de Gestores das Finanças 
Estaduais), realizou seminários sobre os sistemas eSocial, EFD-
Reinf e DCTFWEB nos estados Minas Gerais, Maranhão e Rondônia. 
Os eventos compartilharam conhecimentos e esclareceram as 
etapas e funções dos programas para os seus usuários.
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Membros do Comsefaz participam do Congresso  
USP International Conference in Accounting

Os secretários de Fazenda dos estados de Tocantins e Espírito Santo, como também o secretário 
Adjunto de Minas Gerais, representaram o Comsefaz no USP International Conference in Accounting 

no mês de julho. O Congresso, concebido pela FEA/USP, é consolidado no país e representa um 
importante espaço para o debate das áreas de Contabilidade, Controladoria e Atuária.

O Comsefaz está organizando uma série 
de eventos com o objetivo de abordar 
a importância de fortalecer os estados. 
Os seminários abordam a crise histórica 
do federalismo, seu impacto nas receitas 
estaduais e a centralidade do ente 
intermediário para garantir serviços públicos.

Nos meses de novembro e dezembro, 
serão realizados quatro seminários, com as 
temáticas:

 � “Federalismo em Xeque: o limite da 
atuação dos estados dentro do desenho 
institucional brasileiro”

 � “Descentralização das competências pela 
Constituição Federal de 1988”

 � “Fórum de Governadores: a importância da 
institucionalização para o fortalecimento 
do federalismo brasileiro”

Marcelo Martins Altoé
Secretário de Estado da Fazenda  

do Espírito Santo
Controle da legalidade dos 

planejamentos tributários sob a ótica  
da sustentabilidade fiscal dos Estados

Júlio Edstron  
Secundino Santos

Secretário de Estado da 
Fazendo do Estado do Tocantins

Federalismo Fiscal

Luiz Cláudio Gomes
Secretário Adjunto de Estado da 

Fazenda de Minas Gerais
Ajuste fiscal no Estado de MG - 

recuperação fiscal de estados no 
contexto legal nacional

Ciclo de Eventos Comsefaz

Acompanhe a programação completa no site do Comsefaz e não fique de fora dos debates.
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