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Enquanto gastos tributários seguem sem 
controle, quebra-se o piso da proteção social 

(tamanho do Estado que se quer mínimo)

• Crise de 2008 e desvendamento da
desigualdade explosiva

• Serviços públicos precarizados
para fomentar o mercado de
vouchers

• Fuga à tributação (“separatismo
dos ricos”, para Piketty, a exemplo
dos paraísos fiscais) com
concomitante demanda por
créditos subsidiados e relativa alta
rentabilidade na dívida pública
(melhor dos mundos nas operações
compromissadas)

• Transição do mercado de
trabalho, baixa produtividade e
massa de “invisíveis,” em um
país que volta ao padrão
colonial (extrativismo
minerário e agropecuário, sem
sustentabilidade ambiental)

• Guerra fiscal de receitas e
despesas na federação

• Ciclo orçamentário capturado
pelo patrimonialismo de curto
prazo eleitoral



Problemas que se repetem
• Ausência de lei específica = risco de voluntarismo/

arbitrariedade no manejo de decretos;

• Alegação indevida de sigilo fiscal (até que enfim

superada pelo art. 198, §3º, IV CTN, incluído pela LC

187/2021: “§ 3o Não é vedada a divulgação de informações

relativas a: [...] IV - incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de

natureza tributária cujo beneficiário seja pessoa jurídica.”)

• Frustração da pactuação federativa (guerra fiscal);

• Inadimplemento das regras constitucionais e legais

sobre o tema (falta de lastro na LDO/LOA e

desobediência à LRF);



Problemas que se repetem

• Vigência por prazo indeterminado;

• Frágil metodologia de estimativa de impacto;

• Ausência e/ou falseamento de medidas compensatórias;

• Inexistência e/ou precário monitoramento das

contrapartidas prometidas no ato da concessão;

• Opacidade quanto ao custo de oportunidade: ajuste para

quem?

• “Para todo esperto tem um otário”: capitalismo de

compadrio



Receitas na LRF

Art. 13. No prazo previsto no art.
8º [30 dias após a publicação da
LOA], as receitas previstas serão
desdobradas, pelo Poder
Executivo, em metas bimestrais
de arrecadação, com a
especificação, em separado,
quando cabível, das medidas de
combate à evasão e à sonegação,
da quantidade e valores de ações
ajuizadas para cobrança da
dívida ativa, bem como da
evolução do montante dos
créditos tributários passíveis de
cobrança administrativa.



ARRANJO NORMATIVO QUE 
CLAMA POR INTEGRAÇÃO 

INTERPRETATIVA

Art. 165 da Constituição de
1988

[...]

§ 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.



RENÚNCIAS FISCAIS 
NA LDO

Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição e:

I - disporá também sobre:

a) equilíbrio entre receitas e despesas;

b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada nas hipóteses previstas na alínea b do inciso 
II deste artigo, no art. 9o e no inciso II do § 1o do art. 31; [...]

e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos
orçamentos;

f) demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; [...]

§ 1o Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias Anexo de Metas Fiscais, em que serão
estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas,
resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os
dois seguintes.

about:blank


RENÚNCIAS FISCAIS NA LDO
Lei de Responsabilidade Fiscal

§ 2o O Anexo conterá, ainda:

I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com
as premissas e os objetivos da política econômica nacional;

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos
recursos obtidos com a alienação de ativos;

IV - avaliação da situação financeira e atuarial:

a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial;

V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de
receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado.



RENÚNCIAS FISCAIS NA LOA

Lei de Responsabilidade Fiscal

Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível
com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as
normas desta Lei Complementar:

I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação
dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;

II - será acompanhado do documento a que se refere o §
6o do art. 165 da Constituição, bem como das medidas
de compensação a renúncias de receita e ao aumento de
despesas obrigatórias de caráter continuado;

[...]
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RENÚNCIAS 
FISCAIS

NO TETO 
(EC 95/2016) 

E NA 
EMENDA 

EMERGENCIAL

ADCT

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou
renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto
orçamentário e financeiro.

EC 109/2021
Art. 4º O Presidente da República deve encaminhar ao Congresso Nacional, em até 6 (seis) meses após a promulgação desta

Emenda Constitucional, plano de redução gradual de incentivos e benefícios federais
de natureza tributária, acompanhado das correspondentes proposições
legislativas e das estimativas dos respectivos impactos orçamentários e
financeiros.

§ 1º As proposições legislativas a que se refere o caput devem propiciar, em conjunto, redução do montante total dos
incentivos e benefícios referidos no caput deste artigo:

I - para o exercício em que forem encaminhadas, de pelo menos 10% (dez por cento), em termos anualizados, em relação aos
incentivos e benefícios vigentes por ocasião da promulgação desta Emenda Constitucional;

II - de modo que esse montante, no prazo de até 8 (oito) anos, não
ultrapasse 2% (dois por cento) do produto interno bruto.

§ 2º O disposto no caput deste artigo, bem como o atingimento das metas estabelecidas no § 1º deste artigo, não se
aplica aos incentivos e benefícios:

I - estabelecidos com fundamento na alínea "d" do inciso III do caput e no parágrafo único do art. 146 da Constituição Federal;

II - concedidos a entidades sem fins lucrativos com fundamento na alínea "c" do inciso VI do caput do art. 150 e no § 7º do art.
195 da Constituição Federal;

III - concedidos aos programas de que trata a alínea "c" do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal;

IV - relativos ao regime especial estabelecido nos termos do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e às
áreas de livre comércio e zonas francas estabelecidas na forma da lei;

V - relacionados aos produtos que compõem a cesta básica; e

VI - concedidos aos programas estabelecidos em lei destinados à concessão de bolsas de estudo integrais e parciais para
estudantes de cursos superiores em instituições privadas de ensino superior, com ou sem fins lucrativos.

§ 3º Para efeitos deste artigo, considera-se incentivo ou benefício de
natureza tributária aquele assim definido na mais recente publicação do
demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição Federal.

§ 4º Lei complementar tratará de:

I - critérios objetivos, metas de desempenho e procedimentos para a concessão e a alteração de incentivo ou benefício de
natureza tributária, financeira ou creditícia para pessoas jurídicas do qual decorra diminuição de receita ou aumento de
despesa;

II - regras para a avaliação periódica obrigatória dos impactos econômico-sociais dos incentivos ou benefícios de que trata o
inciso I deste parágrafo, com divulgação irrestrita dos respectivos resultados;

III - redução gradual de incentivos fiscais federais de natureza tributária, sem prejuízo do plano emergencial de que trata
o caput deste artigo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art146iiid
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art146p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art150vic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art195%C2%A77
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art159ic
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#adctart40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art165%C2%A76
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Erosão fiscal da própria 
Constituição?

• O que é conteúdo e o que é continente? Quem diz que a
Constituição não cabe no orçamento, ignora que esse só é
legítimo à luz daquela.

• Quem paga a conta do ajuste? Quem pode esperar? Quem
pode sofrer maiores riscos? Quem pode perder a proteção
estatal? A que fim se destina a dívida pública?

• Federalismo e art. 23, parágrafo único da CF: equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional
(desafios do Fundeb e do SUS)

• Qual futuro comum ousaremos pactuar? Retomada do
planejamento como lugar de ordenação legítima das
prioridades alocativas do Estado

• Curto prazo aproveita à apropriação privada do interesse
público: “farinha pouca”



“É daqui que eu vou tirar a 
força”, diz, mostrando a camisa. 

A mancha para ela é “a marca 
da vergonha do Brasil”. “Esse 

aqui é meu símbolo de 
resistência contra esse Estado 

que mata os nossos filhos”.
[...] Segundo Bruna, o menino 

questionou a mãe 
se os agentes não tinham visto 

que ele estava de uniforme 
escolar.”

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/20
18/07/estao-matando-as-nossas-criancas-

diz-mae-de-marcos-14-morto-na-mare.shtml

“Eu vejo o futuro repetir o passado
Eu vejo um museu de grandes novidades

O tempo não para
Não para não, não para

[...] Nas noites de frio é melhor nem nascer
Nas de calor, se escolhe, é matar ou morrer

E assim nos tornamos brasileiros
Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro
Transformam um país inteiro num puteiro

Pois assim se ganha mais dinheiro

A tua piscina 'tá cheia de ratos
Tuas ideias não correspondem aos fatos

O tempo não para”

Cazuza/ Arnaldo Pires Brandrão

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/estao-matando-as-nossas-criancas-diz-mae-de-marcos-14-morto-na-mare.shtml

