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RENÚNCIAS FISCAIS DA UNIÃO 

INTRODUÇÃO 

Trata o presente estudo de um levantamento das renúncias fiscais da 

União nos últimos cinco anos, com uma análise crítica da sua progressão e 

identificação dos principais problemas que dificultam uma melhor alocação desses 

gastos públicos. 

Embora não seja objeto do presente trabalho, cabe lembrar que existe 

um estudo, com o título “A Renúncia Tributária do ICMS no Brasil”, elaborado pelo 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no ano de 2014, sob a coordenação 

do economista José Roberto R. Afonso, que aborda a renúncia fiscal do ICMS no 

Brasil.1 

Importante frisar que o Brasil abre mão de aproximadamente 20% de 

sua arrecadação tributária com renúncias tributárias, de acordo com os Projetos de 

Lei Orçamentária Anual (PLOA) dos últimos cinco anos. 

Para o ano de 2017, o PLOA 2017 prevê renúncias tributárias no 

montante de R$ 284,84 bilhões, o que equivale a aproximadamente 4,19% do PIB ou 

19,67% da arrecadação tributária prevista para o ano de 2017. 

As estimativas de renúncia fiscal passaram a acompanhar o projeto 

da lei orçamentária a partir da Constituição de 1988. A Carta determina a anexação, à 

proposta, de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, de 

isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária 

e creditícia. 

 

                                            
1 AFONSO, José Roberto R. (coord.). A RENÚNCIA TRIBUTÁRIA DO ICMS NO BRASIL. Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID). Disponível na Internet em: 
http://www.gefin.net.br/upload/arquivos/cc16dc55ee89adcd858fff1f6b03e818.pdf. Acessado em 2 de 
fevereiro de 2017. 

http://www.gefin.net.br/upload/arquivos/cc16dc55ee89adcd858fff1f6b03e818.pdf
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Neste estudo, trataremos apenas das renúncias fiscais de natureza 

tributária, ou seja, dos gastos tributários. Assim, não serão objeto do estudo as 

renúncias fiscais ou benefícios de natureza financeira e creditícios, tais como os 

subsídios, equalizações de juros e preços e assunção de dívidas decorrentes de 

saldos de obrigações de responsabilidade do Tesouro Nacional. 

CONCEITO DE RENÚNCIA FISCAL 

A Constituição Federal, no artigo 165, § 6º, estabelece que o “projeto 

de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 

sobre receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”, expressando a aplicação do 

princípio da transparência das contas governamentais. 

Consoante à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, Lei 

Complementar nº 101/2000, em seu art. 14, § 1º, a renúncia de receitas “compreende 

anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter geral, 

alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondem a 

tratamento diferenciado” 

Os benefícios tributários se referem aos gastos governamentais 

indiretos decorrentes do sistema tributário, que visem atender objetivos econômicos e 

sociais, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem, 

exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da 

arrecadação potencial e aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte (§ 

2º, art. 89, Lei nº 12.465/2011). 

A renúncia fiscal, que só pode ser instituída por lei específica, nos 

termos do § 6º do art. 150 da Constituição da República, consiste no fenômeno jurídico 

pelo qual a unidade da Federação abre mão de arrecadar determinada parcela de 

algum tributo da sua competência, sempre com finalidades sociais, concedendo 

isenções tributárias, redução de alíquota do tributo ou da sua base de cálculo, ou 

criando incentivos financeiros, mediante repasse do valor de determinados tributos 
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para o setor privado, também para resolução de problemas sociais e/ou redução das 

disparidades econômicas entre as diversas regiões do País, nos termos do § 7º do art. 

165 da mesma Carta. 

Em termos econômico-financeiros, consiste numa “despesa fiscal”, ou 

“gasto tributário”, com base na tradução do termo utilizado nos EUA, “tax expenditure”. 

A instituição de renúncia fiscal, tal como a instituição dos tributos, faz 

parte do exercício pleno da competência constitucional-tributária da unidade da 

Federação, de acordo com o art. 6º do Código Tributário Nacional, instituído pela Lei 

nº 5.172, de 25/10/1966. 

GASTOS TRIBUTÁRIOS 

De acordo com a Receita Federal do Brasil, que elabora os Projetos 

de Lei Orçamentária Anuais (PLOA), e incorporou o conceito norte-americano de “tax 

expenditure”, “gastos tributários” são gastos indiretos do governo realizados por 

intermédio do sistema tributário, visando atender objetivos econômicos e sociais. 

São explicitados na norma que referencia o tributo, constituindo-se 

uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação potencial 

e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte. 

Têm caráter compensatório, quando o governo não atende 

adequadamente a população quanto aos serviços de sua responsabilidade, ou têm 

caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de desenvolver determinado 

setor ou região. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 

Existem, na Consituição Federal de 1988, vários dispositivos que 

fundamentam a concessão de benefícios fiscais. Entre eles, podemos destacar o 

SIMPLES NACIONAL, as IMUNIDADES e a ZONA FRANCA DE MANAUS. 
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Em relação ao SIMPLES NACIONAL, o art. 146 da Carta Magna, 

abaixo transcrito, dispõe que: 

“Art. 146. Cabe à lei complementar: 

............................................................................................................. 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: 

............................................................................................................. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as 
microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes 
especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das 
contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que 
se refere o art. 239.  

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também 
poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e 
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que:  

I - será opcional para o contribuinte;  

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento 
diferenciadas por Estado;  

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da 
parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será 
imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento;  

IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser 
compartilhadas pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de 
contribuintes.  

Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de 
tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem 
prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual 
objetivo. “ 

No que diz respeito às IMUNIDADES, observe-se o que dispõe o 

inciso VI do art. 150 da Carta Magna, abaixo transcrito: 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

........................................................................................................... 

VI - instituir impostos sobre: 

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 

b) templos de qualquer culto; 
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c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos 
da lei; 

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão. 

e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras 
em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes 
materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa de 
replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.  

§ 1º A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos nos 
arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c, não se 
aplica aos tributos previstos nos arts. 148, I, 153, I, II, III e V; e 154, II, nem 
à fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos arts. 155, III, e 156, 
I.  

§ 2º A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às 
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao 
patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais 
ou às delas decorrentes. 

§ 3º As vedações do inciso VI, "a", e do parágrafo anterior não se 
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração 
de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a 
empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento 
de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", 
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados 
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. 

...........................................................................................................” 

Além das imunidades acima citadas, temos ainda a imunidade das 

Contribuições Sociais e da CIDE nas exportações, de acordo com o art. 149, § 2º, 

inciso I da Constituição Federal, bem como a imunidade do IPI na exportação, nos 

termos do art. 153, IV, conjugado com o § 3º, inciso III do mesmo artigo da Carta 

Magna, abaixo transcritos: 

“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a 
que alude o dispositivo. 

........................................................................................................... 
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§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico 
de que trata o caput deste artigo:  

I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;  

............................................................................................................. 

“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

............................................................................................................ 

IV - produtos industrializados; 

............................................................................................................. 

§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 

............................................................................................................. 

III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. 

...........................................................................................................”. 

Sobre a ZONA FRANCA DE MANAUS, os arts. 40, 92 e 92-A, dos 

Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 

1988, abaixo transcritos, dispõem o seguinte: 

“Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas 
características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de 
incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação 
da Constituição.  

Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser modificados os 
critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos 
na Zona Franca de Manaus. 

............................................................................................................. 

Art. 92. São acrescidos dez anos ao prazo fixado no art. 40 deste Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias.  

Art. 92-A. São acrescidos 50 (cinquenta) anos ao prazo fixado pelo art. 
92 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. “ 

Os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) estão, 

portanto, assegurados pela Constituição Federal até o ano de 2073. 

Em relação à concessão de benefícios fiscais, o § 6º do art. 150 da 

Consituição Federal de 1988 dispõe que: 

“Art. 150 
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............................................................................................................ 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, 
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, 
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 
disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.” 

Observe-se que somente uma lei específica pode conceder incentivos 

fiscais ou tributários, de forma a trazer transparência e segurança jurídica, livrando o 

aplicador da lei da tarefa de manusear infindáveis normas espalhadas na legislação 

ordinária.  

Lei específica significa que a ementa da lei deve indicar, em destaque, 

o incentivo fiscal ou tributário objeto de concessão. Da mesma forma, a revogação do 

incentivo, quando cabível, deve ser feita por lei específica. 

O dispositivo constitucional sob exame excepciona as isenções do 

ICMS, que devem seguir a prescrição da lei complementar, conforme disposto no art. 

155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. A Lei Complementar nº 24, de 7/1/1975, que 

dispõe sobre convênios para a concessão de isenções do ICMS, foi recepcionada pela 

Constituição de 1988. 

No que diz respeito ao orçamento da União, a Constituição Federal 

disciplina, em seus arts. 165, 166 e 167, abaixo transcritos, o seguinte: 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de 
capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da 
lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e 
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 
fomento. 
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§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento 
de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos 
nesta Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual 
e apreciados pelo Congresso Nacional. 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público; 

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta 
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades 
e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os 
fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público. 

§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 
tributária e creditícia. 

§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, 
compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de 
reduzir desigualdades inter-regionais, segundo critério populacional. 

§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à 
previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a 
autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de 
operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da 
lei. 

§ 9º Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a 
elaboração e a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes 
orçamentárias e da lei orçamentária anual; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da 
administração direta e indireta bem como condições para a instituição e 
funcionamento de fundos. 

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de 
procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e 
técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de 
caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166.  

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão 
apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do 
regimento comum. 
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§ 1º Caberá a uma Comissão mista permanente de Senadores e 
Deputados: 

I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e 
sobre as contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República; 

II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, 
regionais e setoriais previstos nesta Constituição e exercer o 
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação 
das demais comissões do Congresso Nacional e de suas Casas, criadas de 
acordo com o art. 58. 

§ 2º As emendas serão apresentadas na Comissão mista, que sobre 
elas emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário das 
duas Casas do Congresso Nacional. 

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos 
que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: 

a) dotações para pessoal e seus encargos; 

b) serviço da dívida; 

c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e 
Distrito Federal; ou 

III - sejam relacionadas: 

a) com a correção de erros ou omissões; ou 

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei. 

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não 
poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao 
Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere 
este artigo enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista, da parte 
cuja alteração é proposta. 

§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias 
e do orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao 
Congresso Nacional, nos termos da lei complementar a que se refere o art. 
165, § 9º. 

§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não 
contrariar o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo 
legislativo. 

§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do 
projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes 
poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou 
suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. 
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§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão 
aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 
corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, 
sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços 
públicos de saúde.  

§ 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos 
de saúde previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do 
cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, vedada a destinação para 
pagamento de pessoal ou encargos sociais.  

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das 
programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante 
correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita 
corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a 
execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista 
no § 9º do art. 165.  

§ 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo 
não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem 
técnica.  

§ 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução 
da programação prevista no §11 deste artigo, for destinada a Estados, ao 
Distrito Federal e a Municípios, independerá da adimplência do ente 
federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente 
líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata 
o caput do art. 169.  

§ 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de 
despesa que integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão 
adotadas as seguintes medidas:  

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, 
o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério 
Público e a Defensoria Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas 
do impedimento;  

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o 
Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da 
programação cujo impedimento seja insuperável;   

III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no 
inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o 
remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável;  

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do 
prazo previsto no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o 
projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, 
nos termos previstos na lei orçamentária.  

§ 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações 
orçamentárias previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos 
casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 
14.  
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§ 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de 
cumprimento da execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o 
limite de 0,6% (seis décimos por cento) da receita corrente líquida realizada 
no exercício anterior.  

§ 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa 
poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida 
na lei de diretrizes orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo 
poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre 
o conjunto das despesas discricionárias.   

§ 18. Considera-se equitativa a execução das programações de 
caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas 
apresentadas, independentemente da autoria.  

Art. 167. São vedados: 

I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária 
anual; 

II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que 
excedam os créditos orçamentários ou adicionais; 

III - a realização de operações de créditos que excedam o montante 
das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder 
Legislativo por maioria absoluta; 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino 
e para realização de atividades da administração tributária, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, 
previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo;  

V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia 
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos 
de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, 
sem prévia autorização legislativa; 

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos 
dos orçamentos fiscal e da seguridade social para suprir necessidade ou 
cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados 
no art. 165, § 5º; 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia 
autorização legislativa. 

X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de 
empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal 
e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas 
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com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios.  

XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais 
de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do 
pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata 
o art. 201.  

§ 1º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício 
financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 
sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. 

§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício 
financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, 
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do 
exercício financeiro subsequente. 

§ 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de 
guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 
62. 

§ 4º É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos 
impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam 
os arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e II, para a prestação de garantia ou contra 
garantia à União e para pagamento de débitos para com esta.  

§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos 
de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos, no 
âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de 
viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato 
do Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa 

prevista no inciso VI deste artigo.  

Sobre as hipóteses de exclusão do crédito tributário, o Código 

Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5.172/66, dispõe, em seus arts. 175, 176, 177, 178, 

179, 180, 181 e 182, abaixo transcritos, o seguinte: 

“Art. 175. Excluem o crédito tributário: 

I - a isenção; 

II - a anistia. 

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 
cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal 
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. 

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre 
decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a 
sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua 
duração. 
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Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do 
território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. 

Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é 
extensiva: 

I - às taxas e às contribuições de melhoria; 

II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função 
de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a 
qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.  

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é 
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das 
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para 
sua concessão. 

§ 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o 
despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada 
período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia 
do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do 
reconhecimento da isenção. 

§ 2º O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, 
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. 

Art. 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas 
anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando: 

I - aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos 
que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou 
simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele; 

II - salvo disposição em contrário, às infrações resultantes de conluio 
entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. 

Art. 181. A anistia pode ser concedida: 

I - em caráter geral; 

II - limitadamente: 

a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo; 

b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado 
montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza; 

c) a determinada região do território da entidade tributante, em função 
de condições a ela peculiares; 

d) sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que 
a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade 
administrativa. 
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Art. 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é 
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em 
requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das 
condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua 
concessão. 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito 
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.” 

Sobre a concessão ou ampliação de BENEFÍCIOS FISCAIS, o art. 14 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101/2000, abaixo 

transcrito, dispõe que: 

“Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de 
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar 
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das 
seguintes condições: 

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada 
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei 
de diretrizes orçamentárias; 

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da 
elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação 
de tributo ou contribuição. 

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 

§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de 
que trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o 
benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas 
no mencionado inciso. 

§ 3º O disposto neste artigo não se aplica: 

I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos 
I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º; 

II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança.” 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art153§1
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Quanto à apresentação de proposições legislativas e suas respectivas 

emendas que impliquem RENÚNCIA DE RECEITA OU AUMENTO DE DESPESA DA 

UNIÃO, os arts. 117, 118, 119 e 120 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 (LDO-

2017), abaixo transcritos, dispõem o seguinte: 

Art. 117. As proposições legislativas e respectivas emendas, conforme 
art. 59 da Constituição Federal, que, direta ou indiretamente, importem ou 
autorizem diminuição de receita ou aumento de despesa da União, deverão 
estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no exercício em que 
entrarem em vigor e nos dois subsequentes, detalhando a memória de 
cálculo respectiva e correspondente compensação, para efeito de 
adequação orçamentária e financeira e compatibilidade com as disposições 
constitucionais e legais que regem a matéria. 

§ 1º Os órgãos dos Poderes, o Ministério Público da União e a 
Defensoria Pública da União encaminharão, quando solicitados por 
Presidente de órgão colegiado do Poder Legislativo, dispensada deliberação 
expressa do colegiado, no prazo máximo de sessenta dias, o impacto 
orçamentário e financeiro relativo à proposição legislativa, na forma de 
estimativa da diminuição de receita ou do aumento de despesa, ou 
oferecerão os subsídios técnicos para realizá-la. 

§ 2º Os órgãos mencionados no § 1o atribuirão a órgão de sua 
estrutura administrativa a responsabilidade pelo cumprimento do disposto 
neste artigo. 

§ 3º A estimativa do impacto orçamentário-financeiro previsto neste 
artigo deverá ser elaborada ou homologada por órgão competente da União 
e acompanhada da respectiva memória de cálculo. 

§ 4º A remissão à futura legislação, o parcelamento de despesa ou a 
postergação do impacto orçamentário-financeiro não elidem a necessária 
estimativa e correspondente compensação previstas no caput. 

§ 5º As disposições deste Capítulo aplicam-se também às proposições 
decorrentes do disposto nos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição 
Federal. 

§ 6º  Será considerada incompatível a proposição que: 

I - aumente despesa em matéria de iniciativa privativa, nos termos 
dos arts. 49, 51, 52, 61, 63, 96 e 127 da Constituição Federal; e 

II - altere gastos com pessoal, nos termos do art. 169, § 1o, da 
Constituição Federal, concedendo aumento que resulte em: 

a) somatório das parcelas remuneratórias permanentes superior ao 
limite fixado no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal; ou 

b) despesa, por Poder ou órgão, acima dos limites estabelecidos 
nos arts. 20 e 22, parágrafo único, da Lei de Responsabilidade Fiscal; ou 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art59
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art21xiv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art49
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art51
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art61
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art96
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art127
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art22p
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III - crie ou autorize a criação de fundos contábeis ou institucionais com 
recursos da União e: 

não contenham normas específicas sobre a gestão, o funcionamento 
e o controle do fundo; ou 

b) fixem atribuições ao fundo que possam ser realizadas pela estrutura 
departamental da administração pública federal; 

IV - determine ou autorize a indexação ou a atualização monetária de 
despesas públicas, inclusive aquelas tratadas no inciso V do art. 7o da 
Constituição. 

§ 7º As disposições desta Lei aplicam-se inclusive às proposições 
legislativas mencionadas no caput que se encontrem em tramitação no 
Congresso Nacional. 

§ 8º As propostas de atos que resultem em criação ou aumento de 
despesa obrigatória de caráter continuado, entendida aquela que constitui 
ou venha a se constituir em obrigação constitucional ou legal da União, além 
de atender ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
deverão, previamente à sua edição, ser encaminhadas aos órgãos a seguir 
para que se manifestem sobre a compatibilidade e adequação orçamentária 
e financeira: 

I - no âmbito do Poder Executivo, aos Ministérios do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e da Fazenda; e 

II - no âmbito dos demais Poderes, do Ministério Público da União e da 
Defensoria Pública da União, aos órgãos competentes, inclusive os referidos 
no § 1o do    art. 26. 

§ 9º Somente por meio de lei poderá ser concedido aumento de 
parcelas transitórias, que não se incorporem a vencimentos ou proventos, 
relativas a férias, abono de permanência, exercício de função eleitoral e 
outras de natureza eventual como retribuições, parcelas ou vantagens com 
previsão constitucional. 

§ 10. Para fins da avaliação demandada pela alínea “b” do inciso II do 
§ 6o e cálculo da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, será 
utilizada a receita corrente líquida constante do Relatório de Gestão Fiscal 
do momento da avaliação. 

§ 11. (VETADO). 

§ 12. A proposição legislativa ou o ato normativo regulamentador de 
norma constitucional ou legal, para constituir transferência obrigatória, 
deverá conter: 

I - critérios e condições para identificação e habilitação das partes 
beneficiadas;  

II - fonte e montante máximo dos recursos a serem transferidos; 

III - definição do objeto e da finalidade da realização da despesa; e 

IV - forma e elementos pormenorizados para a prestação de contas  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art7v
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art16
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§ 13. Fica dispensada a compensação de que trata o caput para 
proposições cujo impacto seja irrelevante, assim considerado o limite de 
0,001% (um milésimo por cento) da Receita Corrente Líquida realizada no 
exercício de 2016. 

§ 14. O conjunto das proposições aprovadas com base no § 13 deste 
artigo não poderá ultrapassar a 0,01% (um centésimo por cento) da Receita 
Corrente Líquida implícita na Lei Orçamentária do exercício em que ocorreu 
a aprovação. 

§ 15. O disposto no § 13 deste artigo não se aplica às despesas com: 

I - pessoal, de que trata o art. 103 desta Lei; e 

II - benefícios ou serviços da seguridade social criados, majorados ou 
estendidos, nos termos do art. 195, § 5o, da Constituição. 

§ 16. As proposições de autoria do Poder Executivo que concedam ou 
ampliem benefícios tributários deverão estar acompanhadas de avaliação do 
Ministério da Fazenda quanto ao mérito e objetivos pretendidos, bem como 
da estimativa do impacto orçamentário e financeiro e respectiva 
compensação, de acordo com as condições previstas no art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

Art. 118. Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida 
provisória que institua ou altere receita pública quando acompanhado da 
correspondente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação, 
devidamente justificada. 

§ 1º A criação ou alteração de tributos de natureza vinculada será 
acompanhada de demonstração, devidamente justificada, de sua 
necessidade para oferecimento dos serviços públicos ao contribuinte ou para 
exercício de poder de polícia sobre a atividade do sujeito passivo. 

§ 2º A concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de 
natureza tributária, financeira, creditícia ou patrimonial, destinados à região 
do semiárido incluirão a região norte de Minas Gerais. 

§ 3º As proposições que tratem de renúncia de receita, ainda que 
sujeitas a limites globais, devem ser acompanhadas de estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro e correspondente compensação, consignar 
objetivo, bem como atender às condições do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

§ 4º Os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias que resultem 
em renúncia de receita em razão de concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária, financeira, creditícia ou patrimonial, ou 
que vinculem receitas a despesas, órgãos ou fundos, deverão conter 
cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos. 

§ 5º O Poder Executivo adotará providências com vistas a: 

I - elaborar metodologia de acompanhamento e avaliação dos 
benefícios tributários, incluindo o cronograma e a periodicidade das 
avaliações, com base em indicadores de eficiência, eficácia e efetividade; e 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art195§5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
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II - definir os órgãos responsáveis pela supervisão, acompanhamento 
e avaliação dos resultados alcançados pelos benefícios tributários. 

Art. 119. Na estimativa das receitas e na fixação das despesas do 
Projeto de Lei Orçamentária de 2017 e da respectiva Lei, poderão ser 
considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária 
e das contribuições, inclusive quando se tratar de desvinculação de receitas, 
que sejam objeto de proposta de emenda constitucional, de projeto de lei ou 
de medida provisória que esteja em tramitação no Congresso Nacional. 

§ 1º Se estimada a receita, na forma deste artigo, no Projeto de Lei 
Orçamentária de 2017: 

I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e 
especificada a variação esperada na receita, em decorrência de cada uma 
das propostas e seus dispositivos; e 

II - (VETADO). 

§ 2º A troca das fontes de recursos condicionadas, constantes da Lei 
Orçamentária de 2017, pelas respectivas fontes definitivas, cujas alterações 
na legislação foram aprovadas, será efetuada até trinta dias após a 
publicação das referidas alterações legislativas. 

Art. 120. As estimativas de receita constantes do Projeto de Lei 
Orçamentária de 2017 e da respectiva Lei poderão considerar as 
desonerações fiscais que serão realizadas e produzirão efeitos no exercício 
de 2017. 

Observe-se que, de acordo com o § 4º do art. 118 da LDO de 2017, 

os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias que resultem em renúncia de 

receita em razão de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária, financeira, creditícia ou patrimonial, ou que vinculem receitas a despesas, 

órgãos ou fundos, “deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos.” 
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TABELA 1 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RENÚNCIAS 
FISCAIS DA UNIÃO NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS (2012 A 2016) E PROJEÇÃO 

PARA O ANO DE 2017 

Valores em R$ Bilhões 

Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IRPJ 32,17 35,83 38,90 41,65 43,36 46,25 

COFINS 43,49 54,77 59,52 64,42 63,17 64,02 

IRPF 27,08 31,30 35,07 36,04 37,11 41,87 

IRRF 4,70 5,53 7,25 8,96 8,80 9,59 

PIS-PASEP 8,53 10,87 11,82 12,94 12,62 12,72 

IPI Interno 17,95 20,90 22,43 20,94 21,90 25,06 

IPI Vinculado 2,68 3,17 3,26 3,68 3,97 3,40 

Imposto de Importação 2,90 3,48 3,62 4,07 4,36 3,51 

Contribuição 
Previdenciária 

28,16 33,74 53,86 64,18 56,39 62,49 

IOF 2,06 2,12 2,63 2,89 3,14 2,87 

ITR 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 

CSLL 8,18 9,05 9,70 10,43 11,00 11,79 

CIDE 0 0 0 0 0 0 

AFRMM 0,99 1,15 1,48 1,59 1,15 1,22 

CONDECINE 0 0 0 0 0 0 

Total dos Gastos 
Tributários (GT) e 
Previdenciários 

182,41 223,31 235,71 271,85 266,99 284,84 

Fonte: RFB 

TABELA 2 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA INFLAÇÃO E DOS 
GASTOS TRIBUTÁRIOS EM RELAÇÃO AO CRESCIMENTO DO PIB NO PERÍODO DE 

2012 A 2016 E UMA PROJEÇÃO PARA O ANO DE 2017 

Período 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

IPCA 5,84% 5,94% 6,01% 10,67% 6,28% *4,71% 

GT/PIB 3,49% 3,80% 4,20% 4,60% 4,27% 4,19% 

Fontes: RFB e IBGE 
* Projeção Focus 

Como se pode observar nas tabelas acima, os gastos tributários e 

previdenciários (GT) aumentaram significativamente (acima da inflação medida pelo 

IPCA e também acima do crescimento do PIB) nos últimos anos, passando de R$ 

182,41 bilhões em 2012 para R$ 284,84 bilhões em 2017, o que representa um 

aumento de 56,15% nos últimos 6 anos. 
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TABELA 3 - PRINCIPAIS GASTOS TRIBUTÁRIOS – 2012 A 2017 

Baseado nos Projetos de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 

R$ Bilhões – Valores Constantes 

Modalidade 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Simples Nacional 51,49 56,12 58,28 72,44 74,57 83,00 

Zona Franca de 
Manaus 

21,66 22,65 23,58 27,81 26,76 25,63 

Rendimentos 
Isentos e Não 
Tributáveis IRPF 

22,05 22,84 18,38 20,72 20,62 24,06 

Entidades sem 
Fins Lucrativos 

17,20 18,76 19,12 22,32 22,67 24,54 

Agricultura e 
Agroindústria 

12,67 15,04 21,44 25,17 25,18 23,84 

Deduções do 
Rendimento 
Tributável IRPF 

12,80 13,75 13,96 16,27 14,98 16,98 

Desenvolvimento 
Regional 

6,99 8,51 7,11 7,27 6,32 6,56 

Benefícios do 
Trabalhador 

6,39 6,66 6,78 9,48 10,89 11,36 

Desoneração da 
Folha de 
Pagamento 

3,55 5,22 22,71 22,39 14,53 17,03 

Medicamentos e 
Produtos Químicos 
e Farmacêuticos 

3,98 4,24 4,71 5,10 5,72 7,44 

Informática 4,08 4,37 4,32 5,71 5,30 5,76 

Pesquisas 
Científicas e 
Inovação 
Tecnológica 

3,07 3,07 3,13 3,40 3,41 3,54 

Programa de 
Inclusão Digital 

2,19 2,31 5,03 7,96 0 0 

Setor 
Automobilístico 

1,66 3,15 1,21 2,50 2,22 3,72 

REIDI Regime 
Especial de 
Incentivos para a 
Infraestrutura 

1,53 1,58 1,63 2,69 2,68 2,78 

Demais 11,55 14,78 24,21 31,20 35,15 28,60 

Total 182,85 203,76 235,60 282,43 271,00 284,84 

Fontes: RFB 
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TABELA 4 - PRINCIPAIS GASTOS TRIBUTÁRIOS – PLOA 2017 

Valores em R$ Bilhões 

GASTO 

TRIBUTÁRIO 

VALOR PARTICIPAÇÃO 

% 

Simples Nacional 83,00 29,14 

ZFM e Áreas de Livre Comércio 25,63 9,00 

Entidades Sem Fins Lucrativos 24,54 8,62 

Rendimentos Isentos e Não Tributáveis IRPF 24,06 8,45 

Agricultura e Agroindústria – Cesta Básica 23,84 8,37 

Desoneração da Folha de Salários 17,03 5,98 

Deduções do Rendimento Tributável 16,98 5,96 

Benefícios do Trabalhador 11,36 3,99 

Poupança e Letra Imobiliária Garantida 8,44 2,96 

Medicamentos, Produtos Farmacêuticos e Equip. 

Médicos 

7,44 2,61 

Desenvolvimento Regional 6,56 2,30 

Informática e Automação 5,76 2,02 

Setor Automotivo 3,72 1,30 

Pesquisa Científica e Inovação Tecnológica 3,54 1,24 

REIDI 2,78 0,98 

Embarcações e Aeronaves 2,25 0,79 

Financiamentos Habitacionais 2,99 0,77 

Transporte Coletivo 1,67 0,59 

Cultura e Audiovisual 1,64 0,58 

MEI – Microempreendedor Individual 1,56 0,55 

PROUNI 1,33 0,47 

Petroquímica 1,09 0,38 

Termoeletricidade 0,74 0,26 

Incentivo ao Empregado Doméstico 0,68 0,24 
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Gás Natural Liquefeito 0,66 0,23 

Minha Casa Minha Vida 0,58 0,20 

Máquinas e Equipamentos - CNPQ 0,48 0,17 

Automóveis – Portadores de Deficiência 0,37 0,13 

Livros 0,35 0,12 

Fundos da Criança e do Adolescente 0,35 0,12 

Rede Arrecadadora 0,32 0,11 

Horário Eleitoral Gratuito 0,32 0,11 

REPORTO 0,31 0,11 

Fundos Constitucionais 0,28 0,10 

Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa e 

Entidades sem fins lucrativos 

0,27 0,10 

REIF 0,26 0,09 

Cadeira de Rodas e Aparelhos Assistivos 0,24 0,09 

Dona de Casa 0,24 0,08 

Incentivo ao Desporto 0,24 0,08 

TAXI 0,22 0,08 

Seguro Rural 0,22 0,08 

Olimpíada 0,21 0,07 

PADIS 0,15 0,05 

Motocicletas 0,11 0,04 

RENUCLEAR 0,10 0,03 

Investimentos em Infraestrutura 0,10 0,03 

Fundos do Idoso 0,09 0,03 

PRONON 0,08 0,03 

Água Mineral 0,08 0,03 

RETID 0,07 0,02 

Biodiesel 0,06 0,02 

TI e TIC Tecnologia da Informação e da 

Comunicação 

0,05 0,02 
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ITR 0,04 0,01 

Promoção de Produtos e Serviços Brasileiros 0,04 0,01 

Creches e Pré-Escolas 0,02 0,01 

Indústria Cinematográfica e Radiodifusão 0,02 0,01 

GASTO TRIBUTÁRIO VALOR % 
TOTAL 284.846.251.843 100% 

 

TABELA 5 - GASTOS TRIBUTÁRIOS POR FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
PROJEÇÕES DO PLOA 2017 
VALORES EM R$ BILHÕES 

 

FUNÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR PARTICIPAÇÃO 
% 

Comércio e Serviço 82,79 29,06 

Trabalho 43,17 15,16 

Saúde 36,01 12,64 

Indústria 35,14 12,34 

Agricultura 26,59 9,33 

Educação 14,17 4,98 

Assistência Social 12,74 4,47 

Habitação 11,25 3,95 

Ciência e Tecnologia 10,11 3,55 

Transporte 5,00 1,75 

Energia 4,15 1,46 

Cultura 1,83 0,64 

Direitos de Cidadania 0,75 0,26 

Desporto e Lazer 0,71 0,25 

Administração 0,32 0,11 

Defesa Nacional 0,07 0,02 

Organização Agrária 0,04 0,01 

Gestão Ambiental 0,02 0,00 

 
OTAL 284.846.251.843 100% 

JUSTIFICATIVAS PARA OS GASTOS TRIBUTÁRIOS 

Em tese e de forma genérica, excluindo-se as renúncias fiscais 

originárias, ou seja, que decorrem da Constituição Federal de 1988, as justificativas 

que fundamentaram a criação dos gastos tributários e previdenciários foram as 

seguintes: 



 
 

 27 

• sob a ótica do governo: retomar do crescimento econômico, 

aumentar a arrecadação tributária e a inclusão social; 

• Sob a ótica do setor privado: incentivar o investimento e, no contexto 

global, aumentar a competitividade das empresas brasileiras e reduzir o custo Brasil; 

• Sob a ótica dos trabalhadores: aumentar a geração do emprego e da 

renda. 

EFEITOS COLATERAIS NA PRÁTICA 

Na prática, tais desonerações reduzem o orçamento da seguridade 

social, o que acaba por diminuir os recursos disponíveis para os direitos sociais de 

todos os brasileiros, como educação, saúde, assistência e previdência social. 

Favorecem os setores mais organizados da economia, com maior 

poder de lobby, e podem contribuir para o aparecimento de brechas que facilitam 

fraudes tributárias e dificultam e fragilizam a fiscalização e a arrecadação tributária. 

Outro problema grave desses gastos tributários e previdenciários é a 

falta de fiscalização. Observe-se que – embora o Tribunal de Contas da União (TCU) 

tenha competência para fiscalizar as renúncias de receitas com base no art. 70 da 

Constituição Federal, disciplinada no art. 1°, § 1°, da Lei nº 8.443/1992 (Lei Orgânica 

do TCU) – a fiscalização, na prática, é pouco eficaz. 

Assim, quem perde é toda a sociedade brasileira, especialmente as 

classes mais desfavorecidas da população, que ficam sem os recursos indispensáveis 

para as áreas mais carentes, como é o caso da educação, saúde e assistência social. 

FALTA DE TRANSPARÊNCIA EM FUNÇÃO DO SIGILO FISCAL 

A respeito do SIGILO FISCAL, o art. 198 do Código Tributário 

Nacional (CTN) – Lei nº 5.172/66, abaixo transcrito, dispõe o seguinte: 
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Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de 
informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou 
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado 
de seus negócios ou atividades.  

§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos 
no art. 199, os seguintes:  

I - requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;  

II - solicitações de autoridade administrativa no interesse da 
Administração Pública, desde que seja comprovada a instauração regular de 
processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo 
de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de 
infração administrativa.  

§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração 
Pública, será realizado mediante processo regularmente instaurado, e a 
entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, 
que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo.  

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:  

I - representações fiscais para fins penais;   

II - inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;  

III - parcelamento ou moratória.” 

Assim, em função do SIGILO FISCAL, a Receita Federal do Brasil 

(RFB) não pode divulgar a relação completa com a identificação de todos os 

beneficiários dos benefícios fiscais, prejudicando, por conseguinte, a fiscalização por 

parte de toda a sociedade. 

Observe-se que, salvo no caso da desoneração da folha de 

pagamento, em que existem estatísticas mais detalhadas, a RFB não publica sequer 

o número de empresas e pessoas físicas que receberam benefícios fiscais nos últimos 

cinco anos. 

OUTROS PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

Falta transparência na identificação dos beneficiários. A transparência 

é fundamental para evitar o uso indevido dos benefícios fiscais, especialmente no caso 

do financiamento de campanhas eleitorais e prevenção de fraudes tributárias. 
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Faltam metas de desempenho. A criação indiscriminada de benefícios 

fiscais, sem o estabelecimento de metas de desempenho, é temerária, porque põe em 

risco o equilíbrio orçamentário da União e pode favorecer interesses escusos, além da 

possibilidade da perpetuação de distorções tributárias provocadas por programas de 

desoneração mal elaborados ou ineficientes. 

Faltam instrumentos de avaliação da eficiência dos programas de 

desoneração fiscal. Tais instrumentos são necessários para verificar se a relação 

custo-benefício é positiva para o Brasil como um todo ou se está atendendo apenas 

aos interesses de pequenos grupos organizados em lobby. 

Nesse contexto, a observação do fenômeno parece indicar que a 

maioria dos atuais programas de desoneração fiscal não alcançaram os resultados 

esperados. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto e no sentido de melhorar a qualidade do gasto público, 

sugere-se a adoção das seguintes providências: 

 Alterar o art. 198 do CTN para incluir a divulgação dos nomes dos 

beneficiários de benefícios fiscais entre as exceções de quebra do 

sigilo fiscal autorizadas pela lei, de forma a dar transparência na 

concessão dos benefícios fiscais, permitindo a fiscalização por parte 

da sociedade e inibindo a prática de fraudes, bem como a utilização 

da concessão de benefícios fiscais como possível moeda de troca 

para o financiamento de campanhas eleitorais.  

 Embora a flexibilização do sigilo fiscal, nesses casos, possa ser 

questionada, por suposta inconstitucionalidade, tendo em vista o 

disposto no art. 5º, incisos X e XII da Carta Magna, abaixo transcritos, 

mostra-se defensável a tese de que deve prevalecer o interesse 



 
 

 30 

público, uma vez que nenhum direito fundamental é absoluto, 

conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal (STF). 

“Art. 5º... 

(...) 

X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 

(...) 

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para 
fins de investigação criminal ou instrução processual penal; (...)” 

 Alterar a LRF (Lei Complementar nº 101/2000), incluindo um 

dispositivo que estabeleça a obrigatoriedade de que todas as 

proposições que criem renúncias fiscais contenham metas de 

desempenho, bem como o estabelecimento de critérios para 

avaliação anual da eficiência de cada programa criado, com a 

possibilidade de extinção do benefício fiscal, caso o programa não 

atinja as metas de desempenho e eficiência por dois anos seguidos. 

 A LRF deveria, ainda, independentemente das competências do 

TCU para fiscalizar as renúncias fiscais, exigir a criação de um grupo 

de trabalho no âmbito de cada Ministério interessado, com 

competência para avaliar anualmente, de forma objetiva, a eficiência 

de cada renúncia fiscal criada. 

Por fim, é importante ressaltar que o elevado volume de renúncia fiscal 

observado no Brasil é, na verdade, um dos sintomas da grande distorção do sistema 

tributário brasileiro. Assim, só uma reforma tributária realmente abrangente seria 

capaz de corrigir tais distorções. 
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