
I SEMINARIO DO FISCO PARANAENSE 

PALESTRA – PERFIL ECONOMICO E TRIBUTARIO DO ESTADO – PANORAMA DAS POLITICAS TRIBUTARIAS 

E INFLUENCIA NA COMPETITIVIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL DO ESTADO. 

O social democrata Dr. Luiz Carlos Hauly, Deputado Federal e Secretário de Estado da Fazenda do 

Paraná abriu os trabalhos afirmando que a política tributária adotada pelo Estado é de fundamental 

importância para seu crescimento econômico e social e tem influência decisiva em sua  competitividade 

nacional e internacional. A palestra abordou temas como a Carga Tributária Brasileira, o perfil da 

arrecadação tributária brasileira, os benefícios fiscais,  a reforma tributária e o aumento da capacidade 

de investimento estadual via controle das despesas e aumento da arrecadação. 

A carga tributaria brasileira - Numa abordagem histórica o palestrante demonstra que, nos últimos 60 

anos, a carga tributaria global vem crescendo. No Brasil a tendência se confirma, a carga tributaria 

nacional saltou de 27% do PIB em 1995 para 34,9% do PIB em 2009. Na avaliação do Secretario Hauly, 

em países emergentes, a carga tributaria não poderia ultrapassar a 30% do PIB. 

O perfil da arrecadação tributaria brasileira – A base tributaria nacional sustenta-se em três bases 

conhecidas: a propriedade, a renda e o consumo, sendo a renda e consumo bases para a arrecadação 

previdenciária.  O quadro a seguir demonstra a composição da base tributaria nacional. 

BASE TRIBUTARIA % SOBRE O TOTAL 

PROPRIEDADE (IPVA,IPTU,ITBI,ITCMD e ITR) 4,1% 

RENDA (IR e CSLL) 23,2% 

CONSUMO (ICMS, COFINS, IPI, outros) 53% 

PREVIDENCIA 19,7% 

  

Como se pode observar, grande parte da carga tributaria nacional esta concentrada em impostos sobre 

o consumo, que tem como característica negativa a regressividade, que cobra mais imposto de quem 

ganha menos.  

O quadro a seguir demonstra os efeitos da regressividade na renda familiar.  



Tabela 01: Brasil - Distribuição da Carga 

Tributária Bruta segundo faixa de salário mínimo
Renda Mensal 

Familiar   

Carga Tributária 

Bruta – 2004   

Carga Tributária 

Bruta - 2008     

Dias Destinados ao

Pagamento de Tributos

até 2 SM 48,8 53,9 197

2 a 3 38,0 41,9 153

3 a 5 33,9 37,4 137

5 a 6 32,0 35,3 129

6 a 8 31,7 35,0 128

8 a 10 31,7 35,0 128

10 a 15 30,5 33,7 123

15 a 20 28,4 31,3 115

20 a 30 28,7 31,7 116

Mais de 30 SM 26,3 29,0 106

CTB, segundo 

CFP/DIMAC

32,8 36,2 132

Fontes: Carga Tributária por faixas de renda, 2004: Zockun et alli (2007); Carga Tributária Bruta 2004 e 2008: CFP/DIMAC/IPEA; 
Carga Tributária por faixas de renda, 2008 e Dias Destinados ao Pagamento de Tributos, elaboração própria.  

Reforma Tributaria – A reforma tributária como instrumento de crescimento com inclusão social, 

redistribuindo a carga tributária, diminuindo a tributação no consumo, de modo  a neutralizar o efeito 

indesejado da regressividade e permitindo a progressividade do  IR para não concentrar a renda 

nacional.  Neste sentido propõe: 

  - A substituição do IPI, COFINS, IOF e CSLL por um imposto federal, seletivo, monofásico e de 

destino. 

 - A criação de um IR de base ampliada. 

 - A criação de um imposto sobre a movimentação financeira. 

 - A  substituição do ICMS e o ISS por um imposto estadual seletivo, monofásico e de destino. 

 -  Aos municípios caberiam os impostos sobre a propriedade  IPTU, IPVA, ITR, ITBI E ITCMD. 

De acordo com o que propõe o secretário, a nova base tributária nacional ficaria assim composta: 

Imposto sobre a renda – progressivo 

Imposto sobre a movimentação financeira – que substituiria a contribuição previdenciária patronal. 

Imposto seletivo monofásico de destino estadual e federal a incidir sobre: Energia Elétrica, 

Combustíveis, Comunicação, Cigarro, Bebidas, Veículos, Pneus e Autopeças, Eletro-eletrônicos, 

Eletrodomésticos e Armas de Fogo. 



Pela proposta, estima-se que algo em torno de 400 mil itens ficariam isentos do novo imposto, dentre os 

quais, toda a cadeia alimentar, bens do ativo fixo, remédios, produtos óticos, equipamentos 

hospitalares, vestuário e calçados, material de construção civil, materiais elétricos, tintas, artigos de 

higiene, móveis e utensílios domésticos.  A isenção prevista abrangeria aproximadamente seis milhões 

de empresas além das pequenas e microempresas. 

De acordo com o secretario, a medidas propostas buscam atenuar os efeitos da regressividade, diminuir 

o custo da contratação, simplificar o sistema tributário, fortalecer os municípios, acabar com a guerra 

fiscal entre os Estados, incentivar a industrialização, acabar com a cunha fiscal nos empréstimos 

bancários e propiciar maior valor agregado nas exportações. 

A perda de arrecadação ocasionada pela isenção proposta seria compensada com aumento da 

tributação sobre a nova base tributária. 

 

Benefícios fiscais – O tema não é novidade no Estado do Paraná. Foram vários os incentivos e benefícios 

fiscais concedidos nas ultimas décadas, com o objetivo de atrair investimentos no Estado e estimular o 

crescimento econômico. Em 2011 foi instituído o programa Paraná Competitivo que concede a 

estabelecimentos industriais que investirem no Paraná, o parcelamento do ICMS incremental gerado 

pelo investimento e o diferimento no pagamento do ICMS incidente nas operações de fornecimento de 

energia elétrica e gás natural.  A concessão dos pedidos depende da analise de um comitê composto por 

representantes do governo e da iniciativa privada, que avaliam dentre outros fatores, a capacidade de 

geração de receita do empreendimento, a geração de empregos, o impacto ambiental, tipo e porte do 

empreendimento e sua localização geográfica. 

O secretário adverte que muitos benefícios concedidos no passado estão sendo paulatinamente 

revistos, em especial aqueles concedidos a setores estratégicos da economia. 

Alguns benefícios fiscais que implicam em redução de ICMS estimulam a chamada “guerra fiscal” e 

geram um efeito nocivo aos Estados e a Federação. Medidas como a tributação no destino e a redução 

da tributação nas operações interestaduais podem ajudar no combate a guerra fiscal. 

Numa economia globalizada e preciso que o país seja competitivo. Para que isto seja possível faz-se 

necessário enfrentar o chamado CUSTO BRASIL, investindo na infraestrutura física do país, (transporte, 

energia, armazenagem, portos e aeroportos). Além disso, a redução da taxa de juros e da carga 

tributária são imprescindíveis para a criação de um ambiente favorável ao crescimento, que na visão do 

palestrante necessita do fortalecimento do estado de direito, liberdade econômica, regras claras e 

estáveis, simplificação da relação capital x trabalho, estabilidade monetária, boa gestão das contas 

publicas, carga tributária simples e moderada e justiça eficaz. 

A estabilidade econômica, a redução da taxa de juros e o crescimento sustentado dependem de um 

ajuste fiscal que impeça o desequilíbrio fiscal que afeta também a capacidade de investimento do 

Estado. 



No Paraná a capacidade de investimento do Estado diminuiu de 20% do PIB nos anos 80 para 6% do PIB 

na ultima década. A meta do governo estadual e chegar a 25% do PIB, implementando rigoroso controle 

das despesas públicas e otimizando a arrecadação. 

Hauly encerra sua participação no evento sustentando que “o aumento do investimento do governo 

depende da redução do déficit da previdência, redução do custeio do  Estado e redução dos juros da 

divida”.   
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