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ESTRUTURA 
O  QUE  SERÁ  ABORDADO?

1. Que horas são?  A importância dos
Gastos Tributários
2. O Conceito de Gastos Tributários 

3. Sistema Jurídico de Referência 

4. Renúncias de Receita na CF
5. Renúncias de Receita na LRF
6. Planejamento e Leis Orçamentárias



A PERGUNTA FUNDAMENTAL

QUE HORAS SÃO?
A importância do tema.



GASTOS TRIBUTÁRIOS
EM NÚMEROS
 

 

 

2019
306,40 bilhões

21,05% das
receitas

4,12% do PIB
2006

77.687 bilhões
15,35% da

receita
3,33% do PIB

Fonte:  RFB



DEMONSTRATIVO
DE GASTOS
TRIBUTÁRIOS 

PLOA
Previsão



DEMONSTRATIVO DOS
GASTOS
GOVERNAMENTAIS
INDIRETOS DE NATUREZA

TRIBUTÁRIA - BASES
EFETIVAS

Quantificação 



 

CONCEITO DE GASTOS
TRIBUTÁRIOS

De onde veio essa ideia?



1969 - Publicação do primeiro "tax
expenditure budget"  americano,
com objetivo medir o custo das
perdas de receita com benefícios
concedidos no contexto da
tributação sobre a renda. 
 
1974 - Congresso Americano torna
obrigatória a elaboração de uma
lista anual das tax expenditures,
tomadas como exceções a uma
tributação “normal” 
 
Fonte: MAKTOUF; SURREY, 1983.

São “disposições especiais do sistema
federal de renda que representam gastos

realizados no seu interior para atingir
objetivos sociais e econômicos”



PRÁTICA

MUNDIAL
 

AUSTRÁLIA

1986

BÉLGICA

1984

CHINA

1994



E NO BRASIL?

LUIZ  ARRUDA  VILLELA  -  1981
 

EXPRESSÃO  "GASTOS  TRIBUTÁRIOS "

 

CONSTITUIÇÃO  DE  1988



 

SISTEMA TRIBUTÁRIO DE
REFERÊNCIA

Como comparar?



O que integra o sistema normal de

tributação?

DIFERIMENTO  E
SUBSTITUIÇÃO  TRIBUTÁRIA

Existe exoneração?

DEDUÇÃO  DE  GASTOS  COM
SAÚDE

Capacidade Contributiva

IMUNIDADES  

Regras de Competência

TRANSAÇÃO  TRIBUTÁRIA

Concessões  e litígio sobre o crédito
tributário



 

RENÚNCIA DE RECEITA
NA CONSTITUIÇÃO

 



ART. 165, 
§6°,

 DA CRFB

 

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.



INCENTIVOS  A  CUSTO  ZERO

É possível prever o impacto orçamentário de
uma receita que não existe?

GUERRA  FISCAL

O orçamento fictício dos Estados
e os impactos na política fiscal
como um todo.



QUADRO JURÍDICO AMPLIADO

RENÚNCIAS NA LRF
 



ART. 14 LRF
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:



CONCEITO AMPLO
§ 1 .  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  tr ibutos  ou
contribuições ,  e  outros  benefícios
que  correspondam  a  tratamento

diferenciado .

CONDIÇÃO DE
VALIDADE

§ 2 .  Se  o  ato  de  concessão  ou
ampliação  do  incentivo  ou

benefício  de  que  trata
o  caput  deste  artigo  decorrer  da
condição  contida  no  inciso  I I ,  o
benefício  só  entrará  em  vigor
quando  implementadas  as

medidas  referidas  no  mencionado
inciso .



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.



 

PLANEJAMENTO E LEIS
ORÇAMENTÁRIAS

Como tudo isso se relaçiona com o Orçamento?



PPA
COERÊNCIA

CF - Art. 165- § 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.



LDO

COMPATIBILIDADE

CF - Art. 165, § 2º A lei de diretrizes orçamentárias

compreenderá as metas e prioridades da administração

pública federal, incluindo as despesas de capital para o

exercício financeiro subseqüente, 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.

 

LRF - Art. 4 - § 2º O Anexo [AMF] conterá, ainda:

V - demonstrativo da estimativa e compensação da

renúncia de receita e da margem de expansão das

despesas obrigatórias de caráter continuado.



LOA 
DIMENSIONABILIDADE

CF - Art.  165 - § 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.



OBRIGADO

É  ISSO !

HEN_DRICK@HOTMAIL .COM


