
REFORMA TRIBUTÁRIA E 
O CONTEXTO FLUMINENSE

Soluções possíveis na perspectiva da relação Sociedade-Estado



UMA SITUAÇÃO DRAMÁTICA

Fonte: Secretaria de Estado de Fazenda, RJ. 2018.

2014 2017

INVESTIMENTOS 8.333.122.972,77 701.518.137,83

OUTRAS DESPESAS	CORRENTES 4.039.341.377,09 18.647.160.182,17

PESSOAL	E	ENCARGOS	SOCIAIS 20.568.360.701,88 39.691.082.437,01

INVERSÕES FINANCEIRAS 165.353.254,56 18.649.716,27

JUROS	E	ENCARGOS	DA	DÍVIDA 3.232.669.246,43 898.100.226,27

AMORTIZAÇÃO	DA	DÍVIDA 3.446.966.080,07 894.851683,41

TOTAL 76.138.813.634,80 60.851.362.382,96



Fonte: Receita Federal do Brasil, 2017.

A atual crise faz-nos vivenciar a “maldição do petróleo” e outras, teórica e 
historicamente conhecidas.

Nossa unidade da federação herdou parte da estrutura de sua época de capital federal. 

Alguns reflexos:

• Redução da renda média em função da saída de servidores públicos federais para a 
nova capital;

• Incorporação de servidores federais aos quadros estaduais;
• Deslocamento dos prestadores de serviço para SP (Bolsa de Valores);
• Ausência de políticas efetivas para industrialização do estado;
• Desarticulação das universidades (C, T e I) com a iniciativa privada e demandas do 

governo;
• Estrutura de segurança pública excessivamente militarizada.

UMA SITUAÇÃO DRAMÁTICA
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EVOLUÇÃO	CARGA	TRIBUTÁRIA	BRASILEIRA.	PERCENTUAL	DO	PIB.	2002	A	2016.

Fonte: Receita Federal do Brasil, 2017.



Pacto federativo da Nova República e nosso regressivo sistema tributário

Fonte: Receita Federal do Brasil, 2017.

CARGA TRIBUTÁRIA POR BASE DE INCIDÊNCIA. BRASIL E OCDE. 2015.
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Pacto federativo da Nova República e nosso regressivo sistema tributário

Fonte: Receita Federal do Brasil, 2017.
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Fonte: Receita Federal do Brasil, 2017.

A atual proposta de reforma apresentada pelo deputado federal Carlos Hauly:
§ A minuta delineia as mudanças, que incluem a extinção de 10 tributos (IPI, IOF, CSLL,

PIS/Pasep, Cofins, Salário-Educação, Cide-Combustíveis, todos federais, ICMS estadual e o
Imposto sobre Serviços (ISS municipal). No lugar deles seria criado um imposto sobre o valor
agregado de competência estadual, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e
Serviços (IBS), e um imposto sobre bens e serviços específicos (Imposto Seletivo), de
competência federal;

§ Criação de Fundo para compensar possíveis perdas de arrecadação de algum ente federado.
O que penso sobre a temática:

• As políticas públicas universais com externalidade positiva, via de regra, são implementadas 
pelos municípios (Educação e Saúde) que, como vimos, é o ente que possui menor poder de 
arrecadação, o que é um paradoxo;

• Política de inclusão socioeconômica e de transferência de renda deve conter isenção fiscal para 
produtos da cesta básica, o que pode minimizar o efeito regressivo dos impostos indiretos sobre 
consumo;

• Reduzir ou zerar tributos sobre máquinas e equipamentos;
• Aumentar tributação sobre renda e ganhos de capital.

NECESSIDADE DA REFORMA TRIBUTÁRIA



Desenvolvimento 
econômico sustentável

Aumento da 
produtividade

Aumento da prosperidade 
compartilhada

Elevar qualidade e 
efetividade do Ensino 

Básico e Médio

Reduzir custo 
Brasil

Rever carga
e sistema 
tributário

Reduzir distorções nos 
mercados de trabalho, de 
produtos, de serviços e 

financeiro

Apoiar capacidades 
das empresas 

(pesquisa, inovação,
etc)

Políticas de 
inclusão econômica

dos mais pobres

Políticas para 
aumento da 

efetividade do sistema 
de proteção social

Reduzir 
burocracia

Investir no Sistema 
Nacional de Ciência, 

Tecnologia e 
Inovação

Aumentar a efetividade 
das infraestruturas: 
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Baseado na publicação “Emprego e crescimento. A agenda 
da produtividade”, editada pelo Banco Mundial em 2018.

AGENDA PARA O FUTURO



SIMULAÇÃO DO CRESCIMENTO DO PIB VARIANDO INVESTIMENTO E PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FATORES

Fonte: Emprego e crescimento. A agenda da produtividade. Banco Mundial, 2018.
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Estado do Rio de Janeiro e suas potencialidades
Ao longo destes quatro anos e da experiência pregressa na gestão estadual, identificamos áreas ou temáticas que
consideramos prioritárias para ação estatal no Rio de Janeiro.

Precisamos superar o fetichismo do subsolo e apostar na economia baseada no conhecimento, no desenvolvimento de
soluções tecnológicas.

• Indústria da energia nuclear e seu complexo produtivo;

• Integração das faculdades, centros tecnológicos e empresariado para o desenvolvimento de soluções para
problemas locais, tais como saneamento, despoluição, saúde pública, entre outras áreas;

• Polos tecnológicos integrados no Sul, Norte/Noroeste fluminenses;

• Indústria naval, tanto no atendimento à navegação comercial, quanto à defesa nacional e ao arranjo produtivo do
Petróleo;

• Fortalecimento e revisão do papel socioeconômico dos estabelecimentos estaduais de Ensino Superior;

• Incremento dos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento, com o fortalecimento das carreiras científico-
tecnológicas;

• Retomada da indústria de petróleo e refino, com adequação estratégica do uso dos royalties obtidos com a
prospecção;

• Transparência da Gestão: criação da Controladoria estadual.

AGENDA PARA O FUTURO – RIO DE JANEIRO



Obrigado !
dep.celsopansera@camara.leg.br


