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RELATÓRIO 
 

 Trata-se de monitoramento decorrente de determinação exarada no item 9.9 do Acórdão 
nº 1.205/2014-TCU-Plenário, de minha relatoria, proferido no âmbito do TC 018.259/2013-8. Por meio 
do referido Acórdão o Tribunal apreciou do levantamento de natureza operacional realizado para 
conhecer e avaliar a estrutura de governança das renúncias tributárias e com vistas a embasar a realização 
de futuros trabalhos pelas unidades técnicas do tribunal.   

2.  O Acórdão nº 1.205/2014-TCU-Plenário foi proferido nos seguintes termos: 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do levantamento de natureza 
operacional que tem como objetivo conhecer e avaliar a estrutura de governança das renúncias 
tributárias, 
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, 
ante as razões expostas pelo relator, em: 
 9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, 
inciso III, do Regimento Interno, que: 
 9.1.1. quando da análise de proposições normativas que contenham renúncias de receitas 
tributárias, observe o instrumento adequado para esse fim, qual seja, lei específica que trate 
exclusivamente da matéria ou do correspondente tributo, em atenção ao art. 150, § 6º, da 
Constituição Federal; 
 9.1.2. quando da análise de propostas de atos normativos instituidores de renúncias 
tributárias, verifique se há prazo de vigência previsto, de forma a garantir revisões periódicas 
dos benefícios tributários; 
 9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com os ministérios 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, com fundamento no art. 250, inciso III, do 
Regimento Interno, que adotem, no prazo de 180 dias, providências para: 
 9.2.1. criar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos benefícios tributários sem 
órgão gestor identificado na legislação instituidora, incluindo o cronograma e a periodicidade 
das avaliações, com o fim de verificar se tais benefícios alcançam os fins aos quais se propõem 
e a pertinência de atribuir o papel de supervisão desses gastos tributários a algum órgão do 
Poder Executivo; 
 9.2.2. orientar os ministérios setoriais responsáveis pela gestão de ações governamentais 
financiadas por renúncias tributárias quanto à elaboração de metodologia de avaliação da 
eficiência, eficácia e efetividade dos programas ou projetos que utilizam recursos renunciados 
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em decorrência de benefícios tributários, incluindo o cronograma e a periodicidade das 
avaliações; 
 9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, em atendimento 
ao princípio da transparência, discrimine os itens que compõem o campo “outras fontes” nas 
tabelas do anexo de programas temáticos do Plano Plurianual, quando de sua revisão ou quando 
da elaboração do próximo plano, e que inclua os montantes relativos às renúncias tributárias 
associadas aos referidos programas temáticos; 
 9.4. recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda que 
divulgue em seu sítio na internet os cadernos metodológicos que explicitam a forma de cálculo 
de cada item do Demonstrativo de Gastos Tributários e, também, os pressupostos utilizados para 
enquadramento da desoneração como gasto tributário, com o fim de conferir transparência à 
metodologia de cálculo das previsões de renúncias tributárias constantes desse demonstrativo; 
 9.5. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao 
Ministério da Integração Nacional, ao Ministério da Saúde, ao Ministério de Minas e Energia, 
ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério da Cultura, ao Ministério da Educação, ao 
Ministério das Comunicações, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério do Esporte 
que adotem, no prazo de 180 dias, providências para: 
 9.5.1. verificar a pertinência de regulamentar a gestão das ações governamentais 
financiadas por renúncias tributárias sob sua responsabilidade, considerando as atividades a 
serem desenvolvidas, inclusive procedimentos de controle e de avaliação; 
 9.5.2. definir objetivos, indicadores e metas para essas ações, de forma a possibilitar a 
avaliação dos resultados alcançados por tais políticas, em atenção ao princípio da eficiência 
insculpido no art. 37 da Constituição Federal;    
 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, bem como das 
peças 192 a 203, à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, com o objetivo de 
orientar as unidades técnicas relacionadas nas referidas peças para que, no prazo de 90 dias: 
 9.6.1. apresentem à Secretaria de Apoio à Gestão do Controle Externo estratégia de 
sistematização da captura e análise das informações relacionadas às respectivas renúncias 
tributárias no âmbito das contas ordinárias, em articulação com o órgão de controle interno do 
Poder Executivo; 
 9.6.2. incluam no seu planejamento fiscalização das políticas públicas baseadas em 
renúncias tributárias, utilizando como insumo as informações relacionadas pela Semag nas 
peças acima referidas e a metodologia de análise de riscos por macroprocessos utilizada pela 
SecexDesen no TC 015.436/2013-6 (Acórdão nº 3.695/2013-TCU-Plenário); 
 9.7. encaminhar à Controladoria-Geral da União cópia deste acórdão, acompanhado do 
relatório e voto, bem como das peças 192 a 203, para fornecer insumos para os trabalhos de 
fiscalização daquele órgão; 
 9.8. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; à Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados;  
 9.9. determinar à Semag que monitore as deliberações acima; 
 9.10. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento 
Interno. 
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3.  Transcrevo a seguir, a parte principal do Relatório de Monitoramento lavrado no âmbito da 
Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag) (peça 46), cujas conclusões contaram com a 
anuência do corpo diretivo daquela unidade técnica (peças 47 e 48). 

“(...) 

I. APRESENTAÇÃO 

1. A fiscalização em tela teve como objetivo monitorar o cumprimento das deliberações 9.1 a 
9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, que resultaram do levantamento de natureza operacional 
realizado com o fito de conhecer e avaliar a estrutura de governança das renúncias tributárias, a fim 
de embasar a realização de futuros trabalhos pelas unidades técnicas do tribunal. 

2. O foco deste monitoramento recaiu sobre órgãos centrais do Poder Executivo Federal, quais 
sejam: Casa Civil da Presidência da República, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
Ministério da Fazenda. 

3. A estrutura do relatório compreende: a introdução (item II), em que se aborda o escopo do 
monitoramento e a metodologia; a análise do cumprimento das deliberações (item III), com destaque 
para as pendências observadas; a conclusão (item IV); e, por fim, o encaminhamento proposto para 
julgamento pelo Tribunal de Contas da União.     

II. INTRODUÇÃO  

II.1. Deliberação que originou o trabalho  

4. Este monitoramento decorreu da determinação constante do item 9.9 do Acórdão 
1.205/2014-TCU-Plenário. 

5. Realizou-se o monitoramento na Casa Civil da Presidência da República, no Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, no Ministério da Fazenda e na Secretaria da Receita Federal do 
Brasil, no período compreendido entre 30/11 e 16/12/2015 (planejamento); e entre 11/2 e 26/2/2016 
(execução). 

II.2. Visão geral do objeto  

6. Este trabalho procurou acompanhar os desdobramentos do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário, resultantes do levantamento de auditoria de natureza operacional com o fim de conhecer e 
avaliar a estrutura de governança das renúncias tributárias, englobando as etapas de instituição, 
previsão, monitoramento da concessão e da execução, avaliação e controle.  

7. Conforme abordado no relatório do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, são múltiplas as 
razões e as formas de o Estado voluntariamente dispensar o recebimento de receitas, muitas vezes em 
favor da execução de políticas públicas governamentais.  

8. Entre as possibilidades de renúncia de receita, o Estado pode optar pelo não recolhimento 
de receitas financeiras, creditícias e tributárias. Sendo o escopo do acordão monitorado voltado para 
renúncias de receitas tributárias.  

9. Naquela ocasião, também foram abordados os aspectos conceituais sobre renúncias de 
receitas tributárias, com destaque para o fundamento constitucional que se verifica no art. 150, § 6º, da 
CF/1988, e no art. 14, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF): 

Art. 150, § 6º, da CF/1988 

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 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 033.150/2015-0 
 

4 
 

matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 

Art. 14, incisos I e II, da LRF 

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. 

10. Os conceitos adotados no relatório do Acórdão 1205/2014-TCU-Plenário correspondem à 
conceituação proposta por Henriques (2009), segundo a qual, de um lado tem-se as expressões 
sinônimas “benefício fiscal”, “benefício tributário” e “incentivo fiscal” e, de outro, os termos 
equivalentes “renúncia de receita”, “renúncia fiscal” e “gasto tributário”: 

38. Assim, em primeiro lugar, benefícios fiscais, benefícios tributários ou incentivos 
fiscais inscrevem-se numa dimensão jurídica, implicando a existência de uma norma que 
altera o sistema tributário no sentido de diminuir o encargo cominado a parcela dos 
contribuintes.  

39. Por outro lado, as renúncias de receita, ou renúncias fiscais, ou gastos 
tributários, constituem a dimensão financeira que estima ou quantifica a perda intencional 
de arrecadação pelo poder público, cujos efeitos equivalem aos de um pagamento feito pelo 
Estado, e que decorrem da existência de benefícios fiscais instituídos previamente. 

11. Como resultado daquele levantamento, obteve-se diagnóstico das renúncias tributárias 
constantes do Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT) à época, em que foram detectadas diversas 
fragilidades na estrutura de governança das políticas públicas financiadas por essas renúncias, a 
exemplo de: ausência de normatização do processo de instituição de renúncias tributárias; ausência de 
acompanhamento e de avaliação das renúncias tributárias; deficiências de comunicação sobre os 
benefícios tributários entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil e os órgãos gestores; e ausência 
de regulamentação sobre a gestão das políticas públicas por parte do órgão gestor, incluindo as 
atividades desenvolvidas, os procedimentos de controle e de avaliação, e as unidades por elas 
responsáveis. 

12. Diante dessas constatações, o Plenário proferiu, por meio do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário, as seguintes deliberações:  

9.1. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 250, 
inciso III, do Regimento Interno, que: 

9.1.1. quando da análise de proposições normativas que contenham renúncias de receitas 
tributárias, observe o instrumento adequado para esse fim, qual seja, lei específica que trate 
exclusivamente da matéria ou do correspondente tributo, em atenção ao art. 150, § 6º, da 
Constituição Federal; 

9.1.2. quando da análise de propostas de atos normativos instituidores de renúncias 
tributárias, verifique se há prazo de vigência previsto, de forma a garantir revisões 
periódicas dos benefícios tributários; 
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9.2. recomendar à Casa Civil da Presidência da República, em conjunto com os ministérios 
do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda, com fundamento no art. 250, inciso 
III, do Regimento Interno, que adotem, no prazo de 180 dias, providências para: 

9.2.1. criar mecanismos de acompanhamento e avaliação dos benefícios tributários sem 
órgão gestor identificado na legislação instituidora, incluindo o cronograma e a 
periodicidade das avaliações, com o fim de verificar se tais benefícios alcançam os fins aos 
quais se propõem e a pertinência de atribuir o papel de supervisão desses gastos tributários 
a algum órgão do Poder Executivo; 

9.2.2. orientar os ministérios setoriais responsáveis pela gestão de ações governamentais 
financiadas por renúncias tributárias quanto à elaboração de metodologia de avaliação da 
eficiência, eficácia e efetividade dos programas ou projetos que utilizam recursos 
renunciados em decorrência de benefícios tributários, incluindo o cronograma e a 
periodicidade das avaliações; 

9.3. recomendar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que, em atendimento 
ao princípio da transparência, discrimine os itens que compõem o campo “outras fontes” 
nas tabelas do anexo de programas temáticos do Plano Plurianual, quando de sua revisão 
ou quando da elaboração do próximo plano, e que inclua os montantes relativos às 
renúncias tributárias associadas aos referidos programas temáticos; 

9.4. recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda que 
divulgue em seu sítio na internet os cadernos metodológicos que explicitam a forma de 
cálculo de cada item do Demonstrativo de Gastos Tributários e, também, os pressupostos 
utilizados para enquadramento da desoneração como gasto tributário, com o fim de conferir 
transparência à metodologia de cálculo das previsões de renúncias tributárias constantes 
desse demonstrativo; 

9.5. recomendar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ao 
Ministério da Integração Nacional, ao Ministério da Saúde, ao Ministério de Minas e 
Energia, ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério da Cultura, ao Ministério da 
Educação, ao Ministério das Comunicações, ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao 
Ministério do Esporte que adotem, no prazo de 180 dias, providências para: 

9.5.1. verificar a pertinência de regulamentar a gestão das ações governamentais 
financiadas por renúncias tributárias sob sua responsabilidade, considerando as atividades 
a serem desenvolvidas, inclusive procedimentos de controle e de avaliação; 

9.5.2. definir objetivos, indicadores e metas para essas ações, de forma a possibilitar a 
avaliação dos resultados alcançados por tais políticas, em atenção ao princípio da 
eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal;  

9.6. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, bem como das 
peças 192 a 203, à Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, com o objetivo de 
orientar as unidades técnicas relacionadas nas referidas peças para que, no prazo de 90 
dias: 

9.6.1. apresentem à Secretaria de Apoio à Gestão do Controle Externo estratégia de 
sistematização da captura e análise das informações relacionadas às respectivas renúncias 
tributárias no âmbito das contas ordinárias, em articulação com o órgão de controle interno 
do Poder Executivo; 

9.6.2. incluam no seu planejamento fiscalização das políticas públicas baseadas em 
renúncias tributárias, utilizando como insumo as informações relacionadas pela Semag nas 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 033.150/2015-0 
 

6 
 

peças acima referidas e a metodologia de análise de riscos por macroprocessos utilizada 
pela SecexDesen no TC 015.436/2013-6 (Acórdão nº 3.695/2013-TCU-Plenário); 

9.7. encaminhar à Controladoria-Geral da União cópia deste acórdão, acompanhado do 
relatório e voto, bem como das peças 192 a 203, para fornecer insumos para os trabalhos 
de fiscalização daquele órgão; 

9.8. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; à Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão de Finanças e Tributação da 
Câmara dos Deputados; 

9.9. determinar à Semag que monitore as deliberações acima; 

13. Os itens 9.1 a 9.4 se referem às questões mais gerais sobre as renúncias. Tratam-se de 
pontos centrais e possuem caráter macro que demandam atuação que está além da ação individualizada 
de algum ministério setorial. Dada a esfera de atuação da Semag, o presente monitoramento incide 
sobre os referidos itens. 

14. Quanto ao item 9.5, as recomendações abrangeram vários órgãos e questões específicas 
afetas a políticas públicas setoriais contempladas com renúncias tributárias. Desse modo, entendeu-se 
pertinente deixar o monitoramento desse item para momento posterior, contando com a participação 
das unidades especializadas da Segecex que detém jurisdição sobre os ministérios mencionados, a fim 
de conferir melhor tratamento dessas questões por envolverem políticas públicas setoriais. 

15. Nesse contexto, sugere-se a inclusão das unidades especializadas da Segecex no 
monitoramento do item 9.5, com a consolidação posterior dos resultados obtidos pela Semag, em 
atendimento ao item 9.9 do referido acórdão.  

16. As peças referentes à recomendação constante daquele item encontram-se no processo de 
origem (TC 018.259/2013-8), como se segue:  

Órgão responsável pelo 
atendimento 

Ofício de comunicação do 
TCU (peça) 

Resposta apresentada pelos 
órgãos (peça) 

MDIC Ofício 194/2014 (peça 219) Ofício 324 (peça 255) 

MI Ofício 195/2014 (peça 220) Ofício 511 (peça 263) 

MS Ofício 196/2014 (peça 221) Ofício 3358/2014 (peça 278) 

MME Ofício 197/2014 (peça 222) Ofício 250 (peça 264) 

MPS Ofício 198 /2014 (peça 223) Ofício 1135 (peça 265) 

MinC Ofício 199/2014 (peça 224)  Não localizado 

MEC Ofício 200/2014 (peça 225)  Não localizado 

MComunicações Ofício 201/2014 (peça 241) Ofício 20851(peça 267) 

MTE Ofício 202/2014 (peça 242) Ofício 351 (peças 249 a 252) 

ME Ofício 203/2014 (peça 243) Ofício 10 (peça 279) 

17. As recomendações constantes do item 9.6 são de caráter interno e trataram da orientação 
da Segecex sobre as secretarias especializadas quanto à temática das renúncias tributárias no âmbito 
das políticas públicas.  

18. Quanto ao subitem 9.6.1, nota-se que já vinham sendo solicitados dos órgãos gestores de 
renúncias tributárias que fossem apresentadas informações pertinentes no relatório de gestão. 
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Entretanto, conforme salientado no relatório que embasou o Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, 
verificou-se que o questionário sobre renúncias tributárias incluído nas decisões normativas do 
Tribunal referentes às contas anuais necessitava de aperfeiçoamentos.  

19. A esse respeito, foi incluído conteúdo nos itens de informação que devem ser apresentados 
no relatório de gestão pelas jurisdicionadas que são responsáveis pela gestão de renúncias de receita 
tributária. Entre as informações requeridas constam: quantificação, identificação das renúncias 
tributárias sob a gestão ou estimadas pela unidade jurisdicionada, programas orçamentários 
financiados com contrapartida de renúncia de receita tributária, prestações de contas de renúncias e 
análise crítica sobre a importância da renúncia de receitas no contexto de atuação da unidade, entre 
outras informações. Esse conteúdo apresenta orientação para o seu preenchimento e já vem sendo 
solicitado desde as contas de 2014, por meio do Sistema e-contas (peça 45).  

20. A título de exemplo, foi preenchido pela SecexDesenvolvimento documento específico com 
informações requeridas sobre a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em que foram 
ressaltadas informações acerca do planejamento estratégico das políticas beneficiadas por renúncias 
tributárias, informações específicas sobre processos de trabalho relacionados à Lei de Informática da 
Zona Franca de Manaus, entre outros aspectos (peça 45, p. 19-25). 

21. Quanto à recomendação disposta no subitem 9.6.2, foram incluídas linhas de ação no 
planejamento da Segecex com possíveis ações de controle sobre as renúncias tributárias. Como 
exemplo, pode-se mencionar os processos: TC 018.176/2015-1 (Levantamento de Natureza Operacional 
na Suframa para avaliar a atuação da entidade na Concessão de Incentivos Fiscais na Utilização de 
Matéria-Prima Regional pelas Indústrias do Polo Industrial de Manaus), TC 020.764/2015-4 (Acórdão 
3.321/2015-TCU-Plenário - Acompanhamento - receitas primárias, despesas primárias impactantes, 
renúncias tributárias, meta e resultado primário referentes ao 2º Quadrimestre de 2015); e TC 
011.846/2015-1 (Levantamento Governança das Renúncias de Receitas afetas às Olimpíadas 2016).  

22. O item 9.7 do acórdão, por sua vez, determinou o encaminhamento à Controladoria-Geral 
da União (CGU) de cópia dos documentos referentes ao acórdão a fim de fornecer insumos para seus 
trabalhos de fiscalização. A esse respeito, foram destacados pela CGU, por meio do Ofício 
5040/2016/DC/SFC/CGU-PR, os seguintes trabalhos relacionados a renúncias tributárias, a partir de 
2014 (peça 28): 

a) Auditorias Anuais de Contas nas seguintes Unidades Examinadas: Ministério da 
Cultura; Secretaria Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional; 
Superintendência da Zona Franca de Manaus/AM do Ministério do Desenvolvimento, 
indústria e Comércio Exterior – MDIC; Ministério das Comunicações; Ministério da Saúde. 

b) Avaliação dos Resultados da Gestão nas seguintes Unidades Examinadas, com os 
seguintes escopos: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Incentivo e 
Benefícios Fiscais.); Secretaria de Desenvolvimento da Produção do MDIC (Concessão de 
incentivos de IPI, no âmbito do Inovar-Auto); Secretaria de Comércio Exterior do MDIC 
(Regime Drawback como forma de subsídio). 

c) Auditorias Pontuais: Avaliação do Regime Especial de Tributação do Programa 
Nacional de Branda Larga – REPNBL (Ministério das Comunicações); Auditoria de 
Acompanhamento da Gestão na Secretaria de Orçamento Federal (Ministério do 
Planejamento). 

II.3. Objetivo e questão de auditoria  

23. A presente auditoria teve por objetivo verificar o cumprimento das deliberações constantes 
dos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, bem como apresentar o resultado delas 
advindos. 
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24. A partir do objetivo do trabalho, procurou-se responder se as deliberações foram 
implementadas e de que maneira ocorreu a sua implementação.  

II.4. Metodologia utilizada  

25. Esta fiscalização seguiu as diretrizes dos Padrões de Monitoramento, conforme a Portaria-
Segecex 27/2009. Também foram utilizadas as orientações das Normas de Auditoria do TCU previstas 
na Portaria-TCU 280/2010, revisada pela Portaria-TCU 168/2011. 

26. Preliminarmente, foram coletadas informações por meio da consulta aos documentos 
encaminhados pela Casa Civil da Presidência da República (CC), Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MP), Ministério da Fazenda (MF) e Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), em resposta às deliberações constantes dos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário. Essas informações foram trazidas do processo que deu origem ao acórdão em questão (TC 
018.259/2013-8).  

27. Em seguida, foram encaminhados ofícios de requisição para complementar ou atualizar as 
informações apresentadas inicialmente. As informações obtidas foram então analisadas e 
confrontadas com a legislação vigente e com as boas práticas acerca do tema, do que resultaram as 
conclusões mais adiante relatadas.  

28. Os procedimentos de auditoria se basearam no exame da legislação e na análise das 
respostas às diligências.  

II.5. Limitações inerentes à auditoria  

29. A exiguidade do tempo para a realização das análises constituiu fator limitante para a 
realização do monitoramento, considerando-se: (a) as extensas prorrogações de prazos solicitadas 
pelos órgãos responsáveis por fornecerem as informações essenciais para a continuidade dos trabalhos 
e (b) o fato de a unidade técnica ter que se posicionar com celeridade sobre as deliberações ora 
monitoradas, de sorte que haja tempo hábil para a apreciação conclusiva pelo Tribunal, prevista para 
até 31/3/2016.  

30. A Casa Civil, por exemplo, em 30/12/2015, solicitou prorrogação por trinta dias para envio 
de resposta à diligência de 2/12/2015 (peça 26), pois haveria necessidade de articulação com outros 
órgãos governamentais, tais como o MF e o MP, para a consolidação das informações. O prazo inicial 
concedido para atendimento era até 15/1/2016. Considerando a importância da matéria e os esforços 
de coordenação que vinham sendo empreendidos, foi concedida a prorrogação, com encerramento do 
novo prazo em 14/2/2016 (peças 29 a 31). Também houve concessão de prorrogação de prazo para a 
RFB, neste caso até 1º/2/2016 (peça 27).  

II.6. Volume de recursos fiscalizados  

31. Segundo a Portaria-Segecex 15/2011, não se aplica a processos de levantamento a 
mensuração do volume de recursos fiscalizados. Uma vez que o acórdão monitorado se originou de um 
processo de levantamento, deixa-se de realizar esse cálculo.   

II.7. Benefícios estimados da fiscalização  

32. Os benefícios decorrentes desse monitoramento são qualitativos e se relacionam com a 
expectativa de controle resultante da competência do Tribunal para fiscalizar as renúncias de receitas. 
O principal benefício observado do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, até então, foi a associação dos 
gastos tributários aos programas temáticos do Plano Plurianual 2016-2019 (PPA 2016-2019) pela 
primeira vez, o que trouxe transparência sobre a sua participação no valor global dos programas 
temáticos, conforme está detalhado na análise do cumprimento da deliberação 9.3 do acórdão.  
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III. ANÁLISE DO ATENDIMENTO DAS DELIBERAÇÕES  

III.1 Item 9.1 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário 

Item/Subitem  
Responsável 

pelo 
atendimento 

Ofício 
TCU/SEMAG 

(peça) 

Resposta 
apresentada 
pelos órgãos 

(peça) 

9.1. recomendar à 
Casa Civil da 
Presidência da 
República, com 
fundamento no 
art. 250, inciso 
III, do Regimento 
Interno, que: 

9.1.1. quando da análise de 
proposições normativas que 
contenham renúncias de 
receitas tributárias, observe o 
instrumento adequado para 
esse fim, qual seja, lei 
específica que trate 
exclusivamente da matéria ou 
do correspondente tributo, em 
atenção ao art. 150, § 6º, da 
Constituição Federal 

Casa Civil 

- Ofício 
191/2014-
TCU/SEMAG 
(peça 3) 

 

- Ofício de 
Requisição 1-
531/2015-
TCU/SEMAG 
(peça 13) 

 

Nota Técnica 
10.002/SE-

MF, de 
3/2/2016 (peça 

39, p. 5-20) 9.1.2. quando da análise de 
propostas de atos normativos 
instituidores de renúncias 
tributárias, verifique se há 
prazo de vigência previsto, de 
forma a garantir revisões 
periódicas dos benefícios 
tributários 

33. Por meio do Ofício de Requisição 1-531/2015-TCU/SEMAG, foi solicitado à Casa Civil que 
informasse quais novas renúncias tributárias foram propostas e os instrumentos normativos que foram 
utilizados pelo Poder Executivo para essa proposição, considerando os exercícios de 2014 e 2015, e se 
foi estipulado prazo de vigência para essas renúncias (peça 13). 

34. Antes de aprofundar a análise é necessário distinguir o conceito utilizado pela RFB para 
desonerações tributárias e gastos tributários. Essa distinção foi encaminhada pela Nota Cetad/Copan 
210/2015, quando do estudo da classificação do Simples Nacional como gasto tributário (peça 37, p. 9, 
10, 16 e 17): 

Os sistemas tributários, como regra, são permeados por desonerações, tais como isenções, 
deduções, reduções de base de cálculo, reduções de alíquota, créditos presumidos, hipóteses 
de não incidência.  

Parte dessas desonerações são intrínsecas ao sistema tributário e representam 
características estruturais dos tributos. Um exemplo clássico é a faixa de isenção e o 
escalonamento de alíquotas da Tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, que foram os 
instrumentos elegidos para conferir progressividade ao IRPF. 

Porém, existe parte das desonerações que tem por objetivo financiar políticas públicas nas 
mais diversas áreas como, por exemplo, saúde, educação, desenvolvimento de setores 
econômicos estratégicos ou promoção do equilíbrio regional. Os gastos tributários estão 
incluídos nesse subconjunto de desonerações.  

Em outras palavras, o termo gasto tributário refere-se às disposições na legislação 
tributária que dão tratamento favorável à determinada atividade ou determinado grupo de 
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contribuintes e que criam uma exceção ao sistema tributário de referência. Os gastos 
tributários são instrumentos do Governo utilizados para promover políticas sociais e 
econômicas de forma indireta. Esse tratamento diminui a arrecadação e ocorre na forma 
de presunção creditícia, isenção, anistia, redução de alíquota, regime simplificado, dedução 
e abatimento da obrigação de natureza tributária.  

[...] 

A RFB identifica o gasto tributário como uma exceção do sistema tributário de referência, 
entendimento adotado pela maioria dos países e considerado como referência pela OCDE 
(OCDE, 2004). Por isso, a definição do sistema tributário de referência é imprescindível 
para o processo de identificação. (grifos nossos) 

35. Por meio da Nota Técnica 10.002/SE-MF, de 3/2/2016, da Secretaria Executiva do 
Ministério da Fazenda (MF), foram encaminhadas, em anexo, duas tabelas com as desonerações 
instituídas em 2014 e 2015, elaboradas pelo Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da RFB 
(Cetad/RFB), contendo a descrição, a legislação, o prazo de vigência e a iniciativa da medida (peça 39, 
p. 5-20). Boa parte dessas informações também estão disponíveis no endereço eletrônico da RFB 
(http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-
instituidas/desoneracoes-instituidas-capa).  

36. Nesse contexto, cabe ressaltar que o escopo do levantamento de auditoria que resultou no 
Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário não abrangeu todas as desonerações, mas somente aquelas 
renúncias tributárias denominadas de gastos tributários, que constavam no Demonstrativo de Gastos 
Tributários 2013 (DGT 2013).  

37. Dessa forma, a fim de se averiguar o atendimento da recomendação, foram verificadas as 
tabelas apresentadas pelo MF contendo as desonerações instituídas em 2014 e 2015. As verificações 
consideraram os seguintes quesitos: legislação instituidora, iniciativa, prazo de vigência e observação 
dos pressupostos de adequação orçamentária e financeira.  

38. Para as desonerações instituídas em 2014, tecem-se os seguintes comentários (peça 43, p. 
1-6):  

a) foram instituídas cinquenta desonerações, sendo vinte e uma de iniciativa do Poder 
Legislativo e vinte e nove do Poder Executivo; 

b) das iniciativas do Poder Legislativo, uma foi efetuada por emenda constitucional 
(prorrogação do prazo da Zona Franca de Manaus), três por lei complementar 
(ampliação do Simples Nacional) e as demais por lei ordinária (dezessete 
desonerações). No que se refere às desonerações instituídas pelas leis ordinárias, 
observa-se que muitas resultaram da inclusão de emenda em medidas provisórias 
quando da análise do projeto de conversão em lei dessas medidas. Entretanto, os 
pareceres que avaliaram a adequação financeira e orçamentária dessas proposições 
optaram pela sua adequação de forma evasiva, apenas citaram os impactos já 
considerados nas exposições de motivos das medidas provisórias originais e fizeram 
menção às emendas que foram efetuadas, sem terem apresentado de forma objetiva a 
estimativa de impacto dessas emendas; 

c) das iniciativas do Poder Executivo, quinze desonerações foram efetuadas por meio de 
decreto, seja para regulamentação de alguma lei ou para alteração de alguma 
alíquota, previamente autorizada por lei, em virtude de políticas monetária e fiscal ou 
econômica (a Cetad/RFB apresentou a estimativa da renúncia para a maior parte 
dessas desonerações para os anos de 2015 e 2016, mas deve-se salientar que esses 
valores referentes ao impacto orçamentário e financeiro não aparecem de forma 
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explícita nos respectivos instrumentos regulamentadores). As demais iniciativas do 
Poder Executivo, quatorze desonerações, ocorreram por meio de medida provisória 
(em todas as respectivas exposições de motivos foram estimados o montante de 
renúncias tributárias, sob a ótica do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal); 

d) vinte e sete desonerações possuem prazo de vigência indeterminado, sendo doze de 
iniciativa do Poder Legislativo e quinze, do Poder Executivo. 

39. Com relação às desonerações instituídas em 2015, tem-se as seguintes observações (peça 
43, p. 7 e 8): 

a) diferentemente do ano anterior, em 2015 o quantitativo de desonerações instituídas foi 
reduzido, sendo seis de iniciativa do Poder Legislativo e cinco do Poder Executivo; 

b) as iniciativas do Poder Legislativo foram efetivadas por leis ordinárias. Todas elas 
resultaram de emendas em medidas provisórias por ocasião da análise do projeto de 
conversão em lei dessas medidas. A maioria concede a prorrogação do prazo de 
vigência de benefícios anteriormente instituídos. O montante das renúncias tributárias 
dessas emendas não consta de forma explícita nos pareceres emitidos pelas comissões 
mistas do Congresso Nacional, que concluíram pela adequação financeira e 
orçamentária quando da análise dos projetos de conversão em lei; 

c) as iniciativas do Poder Executivo se materializaram por decretos regulamentadores 
(três) e por medidas provisórias (duas). Quanto aos decretos, as estimativas das 
renúncias foram consideradas nas exposições de motivos das medidas provisórias que 
criaram essas renúncias. Quanto às medidas provisórias que instituíram 
desonerações, ambas consideraram as suas estimativas, uma na própria exposição de 
motivos e a outra, em exposição de motivos de outra medida provisória com matéria 
relacionada, porém editada em ano diferente; 

d) quatro desonerações possuem prazo de vigência indeterminado, duas de inciativa do 
Poder Legislativo e duas do Poder Executivo. 

40. Feitas essas considerações, tem-se que 28% das desonerações instituídas em 2014 foram 
concedidas por medida provisória e 54% das desonerações possuem prazo de vigência indeterminado; 
em 2015, 18% das desonerações instituídas ocorreram por meio de medida provisória e 36% 
apresentam prazo de vigência indeterminado (peça 43). 

41. Quanto à definição do prazo de vigência, diferentemente da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
2014 (LDO 2014 - Lei 12.919/2013), as LDOs posteriores, 2015 (Lei 13.080/2015) e 2016 (Lei 
13.240/2015), estipularam a obrigatoriedade de cláusula de vigência para os projetos de lei aprovados 
ou medidas provisórias que resultem em renúncia de receita (máximo 5 anos). Essas disposições legais 
estão em sintonia com a recomendação disposta no item 9.1.2 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário.   

42. Observa-se que, a despeito do previsto no § 6º do art. 150 da Constituição Federal que exige 
que as renúncias de receita sejam concedidas somente por lei específica, que regule exclusivamente a 
matéria ou o respectivo tributo, nem todas as leis que instituíram desonerações em 2014 e 2015 trataram 
de forma específica da matéria ou do correspondente tributo, além do que permanece a prática de 
criação de renúncias tributárias por meio de medida provisória (peças 43). 

43. No relatório do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário consta que: 

171. Sobre a matéria do art. 150, § 6º, o STF entende que a CF/88 impõe reserva 
absoluta de lei em sentido formal, conforme se verifica na ementa de algumas de suas 
decisões em que esse dispositivo constitucional foi utilizado como fundamento. De modo 
que, em alguns casos, foi ressaltado que essa competência do Poder Legislativo não pode 
ser delegada a outros Poderes, a fim de não ferir o princípio da separação dos Poderes. A 
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exemplo dessas decisões, podem-se mencionar: a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 3.462/2010; o Agravo de Instrumento 142.348‑Agr,  Relator Ministro Celso de Mello, 
julgamento em 2/8/1994, primeira turma, DJ de 24/3/1995; a ADI 2.348-9 DF, Retor 
Ministro Marco Aurélio, julgamento em 7/12/2000, DJ de 7/11/2003; a ADI 1.296-7 PE, 
Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 14/6/1995, DJ de 10/8/1995; e a ADI 4.033, 
Relator Ministro Joaquim Barbosa, julgamento em 15/9/2010, plenário, DJE de 7/2/2011. 
As ementas de algumas dessas decisões serão logo adiante destacadas, as demais 
encontram-se na peça 189. 

172. Ao se observar as normas instituidoras dos benefícios tributários constantes do 
DGT, em face do § 6º do art. 150 da CF/88, e do entendimento baseado nas decisões do STF 
acima mencionadas, de que a matéria é reserva absoluta de lei, verifica-se que há instituição 
de renúncias tributárias em instrumentos diversos da lei e que também não tratam de forma 
exclusiva da matéria. 

44. Embora o texto das LDOs dos últimos dois anos tenha considerado a possiblidade de 
instituição de renúncias de receitas por medida provisória na ocasião em que tratou da obrigatoriedade 
da cláusula de vigência, é necessário atentar para os pressupostos exigidos pelo art. 62 da CF de 
relevância e urgência para esse instrumento legal. De modo que, pelo volume das renúncias instituídas 
e prorrogadas por meio de medida provisória, é questionável se elas verdadeiramente atendem ao 
critério de urgência.  

45. Contudo, depreende-se das considerações dispostas nos parágrafos anteriores que, em 
geral, para o período de 2014 e 2015, as exposições de motivos das medidas provisórias trouxeram 
mais elementos sobre a estimativa do montante de renúncias tributárias instituídas, na forma do art. 14 
da LRF, quando comparadas às informações consignadas pelos parlamentares nos pareceres das 
comissões do Congresso Nacional ao analisarem a adequação financeira e orçamentária das renúncias 
tributárias que resultaram da iniciativa do Poder Legislativo. Não obstante, a Resolução 17/1989 da 
Câmara dos Deputados estabelece como atividade da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara 
dos Deputados, a análise dos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que 
importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou 
adequação com as leis orçamentárias.  
46. Cumpre ressaltar que as disposições do art. 14 da LRF sobre a instituição de renúncias de 
receitas, notadamente quanto à estimativa do impacto orçamentário-financeiro e às medidas de 
compensação, abrangem não apenas o Poder Executivo, mas também devem ser observadas quando da 
proposição de medidas desonerativas no âmbito do parlamento.  
47. O Tribunal já se pronunciou sobre esse dispositivo legal em algumas ocasiões (como no 
Acórdão 747/2010-TCU-Plenário), destacando-se a sua relevância para o controle e a gestão fiscal, 
principalmente para o cumprimento das metas de resultados fiscais definidas na lei de diretrizes 
orçamentárias. Destarte, impende destacar que, caso as regras da LRF não sejam observadas, seja em 
propostas originárias do Poder Executivo, seja em propostas parlamentares, o referido dispositivo 
perderá sua eficácia, podendo comprometer o equilíbrio fiscal. No contexto atual, de grave crise das 
contas públicas, a questão se torna ainda mais relevante.  
48. Assim, é imprescindível que conste das propostas de normas instituidoras de renúncias de 
receita: a projeção do impacto orçamentário-financeiro da medida, demonstração de que a renúncia 
foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados 
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias ou, alternativamente, a indicação 
de medidas de compensação, conforme estabelece o art. 14 da LRF. 
49. As exigências quanto à apresentação de estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
para as medidas que impliquem na redução da arrecadação tributária estão em sintonia ao que ressoa 
na comunidade internacional. Em especial no Reino Unido, tem sido reforçado o entendimento de que 
o uso efetivo dos recursos públicos, desde o momento da legislação e planejamento, requer que as 
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políticas públicas sejam baseadas em evidências, ou seja, exijam uma base de informações objetivas e 
rigorosas, a fim de reduzir os riscos de prejuízos aos cofres públicos 
(http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/3683.pdf). 

50. Desse modo, entende-se pertinente recomendar às Presidências da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal que orientem as comissões competentes, quando da análise de propostas de atos 
normativos que concedem ou ampliam renúncias de receita tributárias, sobre a necessidade de se 
verificar o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 
se as propostas contêm: estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes; demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias, ou alternativamente, indicação da adoção de uma das 
medidas de compensação constantes do inciso II do art. 14 da LRF. 

51. A partir das considerações acerca da recomendação 9.1 e respectivos subitens, nota-se que 
de 2014 para 2015, houve redução no quantitativo absoluto de renúncias tributárias instituídas, 
provavelmente em virtude do cenário econômico do país em 2015. Entretanto, em termos percentuais, 
nota-se que 18% das desonerações instituídas em 2015 ocorreram por meio de medidas provisórias, o 
que destoa do mandamento constitucional disposto no § 6º do art. 150, em que se impõe que o 
instrumento adequado para tal fim é lei específica. Dessa forma, considera-se que o subitem 9.1.1 não 
está implementado.  

52. Quanto ao subitem 9.1.2, houve uma redução de 2014 para 2015 no percentual de 
desonerações instituídas com prazo de vigência indeterminado, mas ainda 36% das desonerações 
instituídas em 2015 possuem prazo de vigência indeterminado A definição de prazo contribui para 
garantir revisões periódicas desses benefícios tributários e verificar se eles de fato servem ao fim a que 
se propõem. Assim, considera-se que a recomendação em tela está em implementação.  

53. As recomendações contidas nos subitens 9.1.1 e 9.1.2 possuem caráter contínuo e devem ser 
orientadoras para os gestores e legisladores no momento de criação de renúncias tributárias. Dessa 
forma, sugere-se o monitoramento futuro dessas deliberações para acompanhar o seu cumprimento. 

III.2 Item 9.2 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário 

 

Item/Subitem  
Responsável 

pelo 
atendimento 

Ofício 
TCU/SEMAG 

(peça) 

Resposta 
apresentada 
pelos órgãos 

(peça) 

9.2. recomendar à 
Casa Civil da 
Presidência da 
República, em 
conjunto com os 
ministérios do 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão e da 
Fazenda, com 
fundamento no art. 
250, inciso III, do 
Regimento Interno, 

9.2.1. criar mecanismos de 
acompanhamento e avaliação 
dos benefícios tributários sem 
órgão gestor identificado na 
legislação instituidora, incluindo 
o cronograma e a periodicidade 
das avaliações, com o fim de 
verificar se tais benefícios 
alcançam os fins aos quais se 
propõem e a pertinência de 
atribuir o papel de supervisão 
desses gastos tributários a algum 
órgão do Poder Executivo 

Casa Civil, 
Ministério do 
Planejamento
, Orçamento 
e Gestão e 

Ministério da 
Fazenda 

- Ofício 
191/2014-
TCU/SEMAG 
(peça 3) 

 

- Ofício 
192/2014-
TCU/SEMAG 
(peça 4) 

 

Ofício 
850/2014 
(Nota 
Técnica 
177/SPI/MP, 
Nota Técnica 
10.036/SE-
MF e Nota 
Técnica 
10.054 
SPE/MF) 
(peça 7) 
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que adotem, no 
prazo de 180 dias, 
providências para: 

9.2.2. orientar os ministérios 
setoriais responsáveis pela 
gestão de ações governamentais 
financiadas por renúncias 
tributárias quanto à elaboração 
de metodologia de avaliação da 
eficiência, eficácia e efetividade 
dos programas ou projetos que 
utilizam recursos renunciados em 
decorrência de benefícios 
tributários, incluindo o 
cronograma e a periodicidade 
das avaliações 

- Ofício 
204/2014-
TCU/SEMAG 
(peça 6) 

 

- Ofício de 
Requisição 1-
531/2015-
TCU/SEMAG 
(peça 13) 

 

Ofício 
79/2016 

(Nota 
Técnica 

1.474/2016-
MP, Nota 
Técnica 

10.002/SE-
MF e Nota 

Técnica 
10.003/SPE) 

(peça 39) 

 

54. As recomendações efetuadas nos subintes 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário foram comunicadas à Casa Civil, ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao 
Ministério da Fazenda, por meio dos Ofícios 191, 192 e 204/2014-TCU/SEMAG (peças 3, 4 e 6). 

55. Em resposta, a Casa Civil enviou o Ofício 850/SE-C.Civil/PR, de 22/12/2014. Sobre o 
subitem 9.2.1, importam a Nota Técnica 10.036/SE-MF, de 19/12/2014, e a Nota Técnica 177/SPI/MP, 
de 18/12/2014, anexadas ao referido ofício (peça 7).  

56. A Nota Técnica 10.036/SE-MF, de 19/12/2014, da Secretaria Executiva do Ministério da 
Fazenda, mencionou que foi adotado critério finalístico para identificar o potencial gestor do gasto 
tributário cuja lei instituidora não contenha essa previsão, qual seja, a identificação do órgão setorial 
responsável pela política majoritariamente afetada pelo gasto tributário em análise (peça 7, p. 5).  

57. O processo de identificação de órgãos gestores teve início em reuniões com a participação 
de representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), do Ministério da Fazenda 
(MF) e da Casa Civil da Presidência da República (CC), o que levou a uma primeira triagem dos gastos 
tributários sem gestor indicado no Demonstrativo de Gastos Tributários para o Projeto de Lei 
Orçamentária de 2014 (DGT 2014), com avaliação de 175 itens. Em seguida, o resultado foi 
encaminhado para manifestação dos órgãos setoriais (peça 7, p. 5-10).  

58. A Casa Civil coordenou reuniões com esses órgãos e, após suas considerações, foram 
realizados ajustes na planilha que continha a indicação dos órgãos gestores, os quais foram instados a 
se manifestarem formalmente sobre essa indicação. Houve manifestação formal dos órgãos setoriais 
para 51 dos 175 itens (29%), entre aceite, dúvidas e negação. Entretanto, o MF destacou o caráter 
inicial do diálogo e que, portanto, essas manifestações não poderiam ser vistas como posição final das 
indicações de gestores para os gastos tributários (peça 7, p. 6). 

59. Como resultados apresentados, dos 51 gastos tributários que foram objeto de alguma 
manifestação, 18 tiveram um único órgão gestor definido. Para a maioria dos itens restantes, os debates 
apontaram para a indicação de mais de um órgão gestor, pois essas renúncias tributárias se relacionam 
a políticas públicas de caráter transversal, havendo dificuldade de se identificar a preponderância de 
um órgão (peça 7, p. 6).  

60. Foram verificados casos em que o critério finalístico direcionou para um determinado 
órgão gestor, mesmo havendo órgão setorial diverso com competência para checagem dos critérios de 
elegibilidade do benefício e com ampla expertise sobre o tema (peça 7, p. 6).  

61. Também foi relatada a indicação de gestor, pelo critério finalístico, de órgão que não possui 
nenhuma política pública relacionada à renúncia de receita em análise. Foi mencionado que se trata 
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de uma ocorrência comum em gastos tributários antigos, em que o órgão gestor na maior parte dos 
casos não teve participação na indicação (peça 7, p. 6 e 7).  

62. Há ainda casos em que existe a definição na legislação do órgão gestor, mas sem 
contemplar todos os ministérios gestores de políticas públicas afetadas pela renúncia. Foi sugerido pela 
nota técnica que uma melhor avaliação da renúncia deverá requerer alguma responsabilização que não 
a legal, a fim de abranger os demais órgãos envolvidos (peça 7, p. 7). 

63. Em complemento às informações, por meio da Nota Técnica 10.002/SE-MF, de 3/2/2016, 
do Ministério da Fazenda, foram informados, de forma genérica, os avanços no cumprimento da 
recomendação 9.2.1 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário (peça 39, p. 6 e 7). Quanto aos mecanismos 
de acompanhamento dos benefícios tributários sem órgão gestor, mencionou-se apenas o contínuo 
aprimoramento do DGT que é atualizado anualmente pela RFB, com destaque para o fato de que se 
está em discussão a inclusão de seção específica no demonstrativo que se conterá as premissas 
metodológicas e as metodologias de cálculo. E quanto aos mecanismos de avaliação dos benefícios 
tributários sem órgão gestor, destacou-se a possibilidade de serem utilizadas diversas metodologias de 
avaliação de política pública, a depender da natureza e dos dados disponíveis sobre a política em 
questão (peça 39, p. 6 e 7).  

64. Com relação às novas proposições de gastos tributários do Poder Executivo para os anos 
de 2014 e 2015, questionou-se à CC, juntamente com o MP e o MF, se elas conteriam a indicação de 
órgão gestor (peça 13, p. 2). Sobre esse assunto, consta na Nota Técnica 10.002/SE/2016 que nem todas 
as proposições contemplaram a indicação de órgão gestor na lei de criação, mas que o órgão gestor 
pode ser identificado considerando-se o critério finalístico (peça 39, p. 7). 

65. Segundo o anexo II da Nota 10.002/SE/MF/2016, algumas leis de criação de renúncias 
tributárias apresentam a sugestão de órgão gestor e em outros casos, tem-se a sugestão a partir do 
critério finalístico quando não há menção na lei (peça 39, p. 16-19).  

66. Entretanto, como informado em momento anterior, pelo próprio MF, na Nota Técnica 
10.036/SE-MF/2014, o caráter inicial do diálogo envolvendo a indicação de órgãos gestores para as 
renúncias deles desprovidas, com base no critério finalístico, não tem caráter definitivo (peça 7, p. 6).  

67. Os resultados disponíveis nos anexos da Nota Técnica 10.002/SE/2016 permitem dizer que 
36% das desonerações instituídas em 2014 e 64%, em 2015 possuem indicação de órgão gestor na 
legislação e estão distribuídas da seguinte forma (peça 39, p. 9-20, e peça 43): 

a) das cinquenta desonerações instituídas em 2014, dezoito possuem indicação de órgão 
gestor na lei de criação da desoneração (7 de iniciativa do Poder Executivo e 11 de 
iniciativa do Poder Legislativo) e trinta e duas possuem a indicação de órgão gestor 
a partir do critério finalístico (22 de iniciativa do Poder Executivo e 10 de iniciativa 
do Poder Legislativo); 

b)  das onze desonerações instituídas em 2015, sete possuem indicação de órgão gestor 
na lei de criação da desoneração (2 de iniciativa do Poder Executivo e 5 de iniciativa 
do Poder Legislativo) e quatro apresentam a indicação de órgão gestor a partir do 
critério finalístico (3 de iniciativa do Poder Executivo e 1 de iniciativa do Poder 
Legislativo).  

68. A partir dessas informações, constata-se que a recomendação 9.2.1 está em implementação, 
pois restou evidente o esforço inicial de sugestão de inclusão da supervisão de gastos tributários sem 
órgão gestor definido na legislação no rol de competência de órgãos setoriais.  

69. No entanto, é preciso destacar que, embora complexa e trabalhosa, essa etapa é essencial 
para que se alcance o pleno cumprimento da recomendação que envolve a criação de mecanismos de 
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avaliação desses benefícios sem órgão gestor identificado, incluindo cronograma e a periodicidade das 
avaliações, com o fim de verificar se tais benefícios alcançam os fins aos quais se propõem.   

70. A respeito do subitem 9.2.2, importam a Nota Técnica 10.054 SPE/MF, elaborada pela 
Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (SPE/MF), e a Nota Técnica 177/SPI/MP, 
preparada pela Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (SPI/MP), ambas datadas de 18/12/2014 (peça 7).  

71. Essas notas técnicas resumiram os desdobramentos da articulação entre MF, MP e CC 
acerca dos métodos e roteiros de avaliação das renúncias tributárias (peça 7, p. 11-20) e apresentaram 
um rol de renúncias sob gestão do MF com respectiva metodologia de acompanhamento e cronograma 
de avaliação em 2015 e 2016 (peça 7, 21-24).  

72. A Nota Técnica 10.054 SPE/MF abordou a importância da avaliação da qualidade dos 
gastos públicos e mencionou, entre outros aspectos, as premissas utilizadas nessas avaliações: custos, 
eficiência alocativa, eficácia e efetividade (peça 7, p. 12 e13). 

73. De acordo com a nota, a avaliação de programas e políticas públicas é realizada por 
diferentes órgãos, como o MP, que avalia os programas do PPA; o TCU, que tem realizado avaliação 
de programas selecionados na área de infraestrutura; e a CGU, que realiza avaliações relativas aos 
objetivos de controle, prestações de contas e avaliações dos resultados alcançados em âmbito setorial 
(peça 7, p. 13). 

74. Frisou-se que os gastos tributários devem se pautar pelos critérios de efetividade dos 
programas, pois também impõem um custo de oportunidade alocativo ao setor público e à sociedade. 
Assim, apresentaram-se os aspectos gerais sobre os métodos de avaliação, com menção ao fato de não 
ser possível estabelecer um roteiro metodológico único para avaliação dos gastos tributários, dada a 
sua diversidade (peça 7, p. 13 a 17). 

75. Seguem alguns aspectos relacionados à elaboração de um roteiro com possíveis formas de 
avaliação dos gastos tributários que foram ressaltados pela SPE: a) além da identificação do órgão 
gestor da renúncia, é importante que se avalie individualmente cada política pública financiada por 
meio de gasto tributário; (b) critérios a serem utilizados para a avaliação da política pública, métodos 
de análise e avaliação de impactos; e (c) recursos materiais e humanos para a atividade de avaliação 
(peça 7, p. 18).  

76. Apresentou-se um detalhamento incluindo cronograma, metodologia de acompanhamento e 
periodicidade das avaliações dos gastos tributários sob gestão do Ministério da Fazenda, sendo que 
muitas avaliações estavam previstas para serem realizadas no decorrer de 2015 (peça 7, p. 18, 21-24).  

77. Informações atualizadas a respeito do assunto foram apresentadas na Nota Técnica SPE 
10.003, de 18/1/2016, na qual consta que, das oito avaliações previstas para ocorrer em 2015, (a) três 
foram realizadas (duas em debêntures de sociedades de propósito específico para investimento na área 
de infraestrutura e uma na desoneração da folha de pagamento); (b) duas não foram realizadas por 
falta de adesão às renúncias tributárias (ambas debêntures de sociedades de propósito específico para 
investimento na produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação); (c) e três 
não foram realizadas dadas as restrições de pessoal envolvido na tarefa (motocicletas, poupança e rede 
arrecadadora) (peça 39, p. 22-26).  

78. As avaliações das debêntures de sociedades de propósito específico para investimento na 
área de infraestrutura sinalizaram volume considerável de emissões em 2014 e 2015, especialmente, 
considerando o contexto econômico, e têm atingido o objetivo de desenvolver o mercado de capitais, 
atraindo novos agentes (peça 39, p. 26 e 29-57). 
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79. Com relação à desoneração da folha, as avaliações indicaram necessidade de ajustes que 
resultaram na Lei 13.161/2015, que elevou as alíquotas da contribuição substitutiva sobre a receita 
bruta. Os estudos observaram que (peça 39, p. 26 e 58-78): 

(...) as medidas de desoneração, especialmente com a renúncia tributária gerada, não 
trouxeram benefícios econômicos e de geração de emprego significativos. Considerando o 
custo da dívida pública, a renúncia tributária mostra-se excessivamente onerosa, 
alcançando 0,5% do PIB (como comparação, a meta de superávit primário para 2015 é de 
1,2% do PIB). (peça 39, p. 59) 

80. A avaliação da desoneração da folha é um caso concreto que evidencia a importância das 
revisões periódicas dos benefícios tributários, pois tornou transparente os efeitos dela decorrentes e, 
como observado, sustentou os ajustes necessários, que se materializaram pela Lei 13.161/2015, uma 
vez que os benefícios concedidos não lograram êxito quanto ao alcance dos objetivos almejados pela 
política pública.   

81. A pretensão do MF para 2016, é que sejam realizadas: (1) avaliação piloto de políticas 
econômicas, possivelmente na área da saúde, com elaboração de manual da metodologia; e (2) 
avaliação da desoneração da cesta básica (peça 39, p. 8).  

82. A SPE (Nota Técnica 10.054 SPE/MF/2014) elaborou ainda o projeto estratégico-
corporativo "Portfólio de metodologias de avaliação dos gastos tributários", que buscou a 
sistematização de métodos que pudessem viabilizar avaliações mais consistentes, aderentes e adequadas 
aos gastos tributários. Os objetivos do projeto incluíam: (a) sistematização de metodologias; (b) 
proposição de instrumentos para fundamentar a política de avaliação dos gastos tributários no âmbito 
do MF, mediante elaboração de manual metodológico aplicável aos projetos pilotos; (c) execução de 
piloto de avaliação de políticas econômicas, com pelo menos avaliação de três políticas (peça 7, p. 19-
20).  

83. Conforme se observa na Nota Técnica 10.003/SPE/2016 (peça 39, p. 27), o portfólio foi 
desenvolvido a partir das principais metodologias de avaliação de impacto disponíveis na literatura e 
está consolidado na Nota Metodológica 1 da Secretaria de Política Econômica (peça 39, p. 79-105). 

84. Contrariando o esperado, não foram realizados os três projetos pilotos, pois havia carência 
de capacitação técnica para a realização dos trabalhos, bem como foi considerado demasiado 
ambicioso a avaliação de três pilotos, de modo que a SPE se propôs a avaliação de apenas um piloto 
em 2016, de forma aprofundada, e com a respectiva elaboração de manual (peça 39, p. 28).  

85. Sobre esse aspecto, a SPE acrescentou que no segundo semestre de 2015 foram treinados 
quase trinta servidores em técnicas econométricas, para que, entre outras atribuições, realizem a 
avaliação de políticas financiadas por renúncia de receita (peça 39, p. 26 e 27). 

86. A Nota Técnica 177/SPI/MP/2014 também trouxe considerações sobre a recomendação 
disposta no item 9.2.2 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário.    

87. Segundo a Nota Técnica 177/SPI/MP, o modelo do PPA utilizado até então (2012-2015) 
contemplava tanto políticas financiadas com recursos orçamentários e extraorçamentários como 
aquelas apoiadas em renúncias tributárias. Desse modo, a nota concluiu que os relatórios anuais de 
avaliação do PPA, ao analisarem as políticas públicas do Governo Federal organizadas em programas 
temáticos, incluíam a avaliação de políticas que contavam com o financiamento de renúncias tributárias 
(peça 7, p. 26).  

88. Até dezembro de 2014, segundo a citada nota, tinham sido realizadas reuniões técnicas entre 
o MP, o MF e a CC no sentido de orientar as avaliações referentes aos programas financiados por 
renúncias tributárias. Esses órgãos teriam analisado a possibilidade de que fossem adaptadas as 
diretrizes do Guia de Monitoramento do PPA 2012 -2015 com subsídios para as avaliações dos órgãos 
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setoriais sobre a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais financiadas por renúncias 
tributárias, em que caberia considerar: (a) o propósito específico da renúncia; (b) a identificação, 
quando possível, do público beneficiado; (c) o Programa Temático do PPA correspondente à agenda 
de política pública impactada pela renúncia; (d) a conexão com outras políticas públicas e outros 
programas temáticos; (e) a evolução no tempo dos indicadores relacionados ao programa temático 
mais diretamente impactado pela renúncia; (f) a avaliação do programa temático constante do 
Relatório Anual de Avaliação do PPA; (g) os níveis de execução dos recursos financeiros estimados 
para o período do PPA, por programa temático; e (h) a distribuição territorial da política pública (peça 
7, p. 27).  

89. Contudo, em oposição a tais afirmações, em documento mais recente do MP, Nota Técnica 
1.474/2016-MP, de 3/2/2016, acrescentou-se que as “renúncias não integravam as fontes de recursos 
do PPA 2012-2015, não sendo, portanto, objeto das orientações metodológicas de seu Guia de 
Monitoramento”.  

90. Nessa última nota, considerou-se que o PPA não é o melhor instrumento para a realização 
de avaliações voltadas precipuamente para renúncias, que, representam somente 6% do total de fontes 
de recursos do PPA 2016-2019. Salientou-se que a avaliação do PPA recai sobre os programas 
temáticos, seus objetivos, metas e iniciativas e que as diretrizes para o monitoramento do plano estão 
em construção e deverão contemplar os seus mais variados aspectos (peça 39, p. 2 e 3).  

91. Percebe-se que o pretendido pela recomendação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 
1.205/2014-TCU-Plenário não é que a renúncia tributária seja avaliada de forma principal ou isolada, 
mas sim seja considerada dentro do contexto da avaliação dos programas ou projetos que utilizam 
recursos renunciados. A forma como será feita essa orientação compete ao Poder Executivo e a seu 
critério pode ser realizada dentro do Guia de Monitoramento do PPA 2016-2019.   

92. Com base nas informações disponíveis, pode-se afirmar que o subitem 9.2.2 encontra-se em 
implementação, com destaque para as seguintes ações: elaboração da Nota Metodológica 1 da SPE 
contendo as principais metodologias de avaliação de impacto disponíveis na literatura (peça 39, p. 79-
105); realização de avaliações de renúncias tributárias pelo MF   no decorrer de 2015, embora em 
número inferior ao pretendido (peça 39, p. 26 e 29-78); capacitação de técnicos do MF para a 
realização, entre outras coisas, de avaliações de políticas financiadas por renúncia de receita (peça 39, 
p. 26 e 27); e expectativa de avaliação de um piloto de forma aprofundada em 2016 (peça 39, p. 28).  

93. Convém ressaltar que o atendimento da recomendação em tela requer também o 
envolvimento dos ministérios setoriais responsáveis pela gestão de ações governamentais financiadas 
por renúncias tributárias, a fim de que sejam orientados quanto à avaliação dos programas ou projetos 
contemplados com essas renúncias, incluindo o cronograma e a periodicidade das avaliações. Porém, 
observou-se que até o momento a Casa Civil, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério 
da Fazenda não envolveram os ministérios setoriais para o pleno atendimento da recomendação.    

III.3 Item 9.3 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário 

 

Item 
Responsável pelo 

atendimento 

Ofícios 
TCU/SEMAG 

(peças) 

Resposta 
apresentada pelo 

órgão (peça) 
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9.3. recomendar ao Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão que, 
em atendimento ao princípio da 
transparência, discrimine os itens que 
compõem o campo “outras fontes” nas 
tabelas do anexo de programas temáticos 
do Plano Plurianual, quando de sua 
revisão ou quando da elaboração do 
próximo plano, e que inclua os montantes 
relativos às renúncias tributárias 
associadas aos referidos programas 
temáticos 

Ministério do 
Planejamento, 
Orçamento e 

Gestão 

- Ofício 
192/2014-
TCU/SEMAG 
(peça 4) 

 

- Ofício de 
Requisição 1-
531/2015-
TCU/SEMAG 
(peça 13) 

Ofício 850/2014 
(Nota Técnica 
177/SPI/MP) 

(peça 7) 

 

Nota Técnica 
1.474/2016-MP 
(peça 39, p. 3) 

94. Segundo consta na Nota Técnica 177/SPI/MP, estava em discussão no MP a pertinência e 
a viabilidade de incorporações dos montantes previstos e verificados das renúncias tributárias aos 
programas temáticos do Plano Plurianual (PPA) (peça 7, p. 27).  

95. A Nota Técnica 1.474/2016-MP trouxe informações mais atualizadas acerca da associação 
dos gastos tributários aos programas temáticos do PPA 2016-2019. Pela primeira vez, eles passaram a 
compor o valor global daqueles programas (peça 39, p. 3). 

96. Verificou-se que: (1) a Mensagem Presidencial do PPA 2016-2019 contempla a distribuição 
dos gastos tributários por programa temático; e (2) o anexo I do mencionado PPA discriminou o 
montante correspondente aos gastos tributários nas fontes de financiamento extraorçamentário dos 
programas temáticos. Essas informações estão disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/arquivo/spi-1/ppa-2016-2019/ppa-2016-2019 
(acessado em 15/2/2015).   

97. Dessa forma, a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário 
encontra-se implementada.  

III.4 Item 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário 

 

Item 

 

Responsável 
pelo 

atendimento 

Ofícios 
TCU/SEMAG 

(peças) 

Respostas 
apresentadas 

pelo órgão 
(peças) 

9.4. recomendar à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil do Ministério da 
Fazenda que divulgue em seu sítio na 
internet os cadernos metodológicos que 
explicitam a forma de cálculo de cada item 
do Demonstrativo de Gastos Tributários e, 
também, os pressupostos utilizados para 
enquadramento da desoneração como 
gasto tributário, com o fim de conferir 
transparência à metodologia de cálculo das 
previsões de renúncias tributárias 
constantes desse demonstrativo 

Receita Federal 

- Ofício 
193/2014-
TCU/SEMAG 
(peça 3) 

 

- Ofício de 
Requisição 2-
531/2015 -TCU-
Plenário (peça 
14) 

 

- Ofício de 
Requisição 4-

Ofício 850/2014 
(Nota 

Cetad/Copan 
177) (peça 7) 

 

Ofício 042/2016-
RFB/Gabinente 

(Nota RFB 
/Audit/Diaex 
7/2016) (peça 

37) 
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531/2015 -TCU-
Plenário (peça 
38) 

Nota Audit/Diaex 
14, de 16/2/2016 

(peça 42) 

98. O Ofício 850/SE-C.Civil/PR, de 24/12/2014, encaminhou a Nota Cetad/Copan 177, de 
15/12/2014, na qual consta que a expectativa para publicação na internet do anexo metodológico do 
DGT 2015 seria fevereiro de 2015 (peça 7, p. 30). Ademais, também foi mencionado pela RFB que as 
novas medidas de desoneração incluídas no DGT 2016 teriam os argumentos que levaram a sua 
classificação explicitados em seção específica do próprio documento (peça 7, p. 30).  

99. Segundo a referida nota da RFB, além dessas iniciativas, também estariam em 
implementação o levantamento dos impactos na produção de informações sobre gastos tributários e dos 
aspectos relacionados às limitações ao fornecimento de informações decorrentes do sigilo fiscal; bem 
como a produção de estudo específico sobre a classificação do Simples Nacional como gasto tributário 
(peça 7, p. 30 a 32). 

100. Em pesquisa ao site da Receita Federal na internet, não se identificou publicação 
concernente à metodologia de cálculo dos gastos tributários. Assim, foram solicitadas à RFB novas 
informações por meio do Ofício de Requisição 2-531/2015-TCU/SEMAG, de 2/12/2015 (peça 14).  

101. Em atenção à requisição, a RFB encaminhou a Nota RFB/Audit/Diaex 7, de 1º/2/2016, que 
se inicia com um breve resumo da nota anterior e esclarece em que estágio se encontra o atendimento 
à recomendação (peça 37).   

102. Primeiramente, foi abordado que o anexo metodológico do DGT é produzido anualmente e 
é de uso dos servidores da RFB responsáveis pela realização das estimativas de renúncia decorrente 
dos gastos tributários, possuindo uma linguagem e visão interna da instituição. A nota destacou que o 
anexo contém detalhes sobre as consultas aos diversos sistemas da RFB e que: 

consiste na compilação dos registros da memória de cálculo dos gastos tributários 
constantes do DGT PLOA, com detalhamento individual, para cada item de gasto tributário, 
das fontes de informação utilizadas, da metodologia de cálculo empregada na estimativa de 
renúncia, projeções efetuadas para o ano de referência do PLOA, da forma que os dados 
foram regionalizados e também como foram distribuídos por função orçamentária. (peça 
37, p. 4)   

103. A RFB fez uma análise sob os aspectos de conteúdo e linguagem, forma, periodicidade da 
elaboração e documento de referência do anexo metodológico. As conclusões do estudo apontam para 
(peça 37, p. 3-7):  

(a) necessidade de manutenção de um documento interno, em linguagem técnica, em auxílio 
ao trabalho da RFB, semelhante ao anexo metodológico tradicionalmente produzido; 

(b) demonstração da metodologia de cálculo por meio de expressões matemáticas, sem a 
indicação de valores numéricos referentes a um ano específico, a fim de dar caráter 
atemporal ao documento; 

(c) considerando as razões de eficiência e economicidade e a relativa estabilidade das fontes 
de informações e das metodologias de cálculo, o anexo metodológico dispensa a 
periodicidade anual, mas deve ser atualizado sempre que houver alterações nas fontes de 
informação ou nas metodologias de cálculo, ou para incluir novos gastos tributários; 
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(d)  o documento de referência deve ser o DGT Bases Efetivas com vistas a dar caráter mais 
perene ao anexo metodológico. Dessa forma, a RFB considera não ser adequada a 
demonstração da metodologia empregada nas projeções futuras do DGT PLOA, que são 
substituídas, em pouco tempo, pelas estimativas constantes do DGT Bases Efetivas.  

104. Por DGT PLOA, entende-se o demonstrativo produzido anualmente pela RFB e 
encaminhado ao Congresso Nacional juntamente com o projeto de lei orçamentária anual, contendo as 
projeções dos gastos tributários para aquele exercício, em cumprimento ao comando do art. 165, § 6º, 
da Constituição Federal. Já o DGT Bases Efetivas apresenta as estimativas dos gastos tributários 
calculadas com base em dados efetivos para determinado ano de referência.  

105. A análise empreendida pela RFB contemplou também referências internacionais, 
destacando-se que a prática em certos países é a inclusão nos relatórios de gastos tributários de uma 
seção com explicações sobre as premissas metodológicas utilizadas e informações necessárias para a 
interpretação dos dados. Os países e as instituições internacionais pesquisados que se dedicam ao tema 
foram: Argentina, Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, Países Nórdicos, Centro 
Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), Fundo Monetário Internacional (FMI), 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) (peça 37, p. 5).  

106. Segundo informado, não se verificou, nesses países, a divulgação de um anexo metodológico 
semelhante ao produzido pela RFB, mas constatou-se a publicação de seção, à parte ou no relatório 
principal sobre gastos tributários, contendo a descrição genérica das fontes de informação e das 
metodologias de cálculo aplicadas. Assim, a partir dessa comparação internacional, concluiu-se que 
há carência desse tipo de informação no documento sobre gastos tributários produzido pela RFB 
(DGT). Em virtude dessas constatações, a RFB informou que está sendo elaborada nova seção no 
demonstrativo contemplando essas informações, a qual será submetida à aprovação e validação 
institucional, e, posteriormente, publicada (peça 37, p. 5-6).   

107. Quanto à segunda parte da recomendação do item 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário, relacionada à divulgação dos pressupostos para enquadramento das desonerações como 
gasto tributário, a RFB passou a registrar as análises que possibilitam identificar as desonerações que 
se enquadram no conceito de gasto tributário, cujo ponto central consiste em verificar se a desoneração 
em questão representa um desvio da regra geral, ou seja, do Sistema Tributário de Referência (STR) 
(peça 37, p. 6).   

108. Dessa forma, a RFB considera que para dar transparência ao processo de classificação das 
desonerações como gasto tributário são necessários tanto a publicação dos registros dessas análises 
como também a explicitação do STR para se identificar os desvios (peça 37, p. 6).  

109. Salientou-se que a discriminação do STR está sendo finalizada pela área técnica e estão em 
definição a referência de alguns tributos (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IPI-Interno, IPI-Vinculado, Imposto 
de Importação e Contribuição Previdenciária). Em seguida, essa definição será submetida à aprovação 
e validação institucional. Após essa fase, espera-se que essas referências sejam incluídas em seção 
específica no DGT (peça 37, p. 6 e 7).  

110. Adicionalmente, a RFB encaminhou a Nota Cetad/Copan 2010/2015 (peça 37, p. 9 e 10), 
que se refere ao estudo do Simples Nacional que analisou o tratamento diferenciado dispensado às 
micro e pequenas empresas e seu enquadramento como gasto tributário. Nesse estudo, há uma descrição 
parcial do STR (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins, IPI e Contribuição Previdenciária Patronal) (peça 37, p. 7 e 
21-25). 

111. Embora tenha havido frustração dos prazos iniciais sugeridos pela RFB para observação 
da  do disposto no item 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, verifica-se que a recomendação em 
tela encontra-se em fase de implementação, pois está sendo elaborado pela área técnica documentos 
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que, após a aprovação institucional, deverão ser publicados conforme cronograma apresentado pela 
Nota Audit/Diaex 14, de 16/2/2016 (peça 42, p. 4): (a) a descrição genérica das fontes de informação e 
das metodologias de cálculo dos gastos tributários, a partir de exemplos obtidos em referências 
internacionais, cuja previsão é que constem do DGT PLOA 2017, a ser publicado em 31/8/2016; e (b) 
os registros das análises que possibilitarão identificar as desonerações que se enquadram no conceito 
de gasto tributário, com base no Sistema Tributário de Referência. Sendo a versão preliminar prevista 
para ser publicada juntamente com o DGT Bases Efetivas 2014, em 31/3/2017, e a versão final, 
juntamente com o DGT PLOA 2018, até 31/8/2018. 

112. Desse modo, sugere-se determinar à RFB para que informe semestralmente ao Tribunal o 
andamento desse processo. E, após, autorizar à Semag que monitore novamente essa recomendação, a 
fim de verificar se essas informações de fato atendem ao previsto no item 9.4 do Acórdão 1.205/2014-
TCU-Plenário.  

IV. CONCLUSÃO  

113. Realizou-se inicialmente, por meio deste trabalho, monitoramento das deliberações 
constantes dos itens 9.1 a 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, que tratam de questões gerais e 
centrais acerca das renúncias tributárias, em atenção à determinação disposta no item 9.9 do referido 
acórdão. 

114. Com relação ao subitem 9.1.1, verificou-se que permanece a prática de instituição de 
renúncias de receitas por meio de medidas provisórias e que os instrumentos instituidores nem sempre 
tratam da matéria de forma exclusiva, em oposição ao que determina o art. 150, § 6º, da CF, que exige 
que as renúncias de receita sejam concedidas somente por lei específica, que regule exclusivamente a 
matéria ou o respectivo tributo. Por essa razão, considera-se que a recomendação em tela não foi 
implementada (item III.1). 

115. Durante a análise desse tópico, observou-se a existência de renúncias tributárias que 
derivaram da iniciativa do Poder Legislativo sem demonstração clara dos pré-requisitos exigidos pelo 
art. 14 da LRF nos pareceres emitidos pelas comissões do Congresso Nacional, que concluíram pela 
adequação financeira e orçamentária. Razão pela qual será proposta recomendação às Presidências 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para que orientem as comissões competentes a esse 
respeito (item III.1). 

116. Quanto ao subitem 9.1.2, considera-se que esteja em implementação, pois embora tenha 
sido observada redução no percentual de desonerações instituídas com prazo de vigência indeterminado 
de 2014 para 2015, 36% das desonerações instituídas em 2015 permanecem com prazo de vigência 
indeterminado (item III.1). 

117. No que se refere à deliberação disposta no item 9.2.1, verifica-se que está em 
implementação, pois foi iniciado processo de indicação de órgão gestor, com base no critério finalístico, 
para aquelas renúncias tributárias sem gestor atribuído pela lei. Contudo, o pleno cumprimento da 
recomendação requer a criação de mecanismos de avaliação desses benefícios sem órgão gestor 
identificado, incluindo cronograma e a periodicidade das avaliações, com o fim de verificar se tais 
benefícios alcançam os fins aos quais se propõem (item III.2).   

118. Quanto ao item 9.2.2, está em implementação a respectiva recomendação, com destaque 
para algumas ações: elaboração da Nota Metodológica 1 da SPE contendo as principais metodologias 
de avaliação de impacto disponíveis na literatura; realização de avaliações de renúncias tributárias 
pelo MF no decorrer de 2015, embora em número inferior ao pretendido; capacitação de técnicos do 
MF para a realização, entre outras coisas, de avaliações de políticas financiadas por renúncia de 
receita; e expectativa de avaliação de um piloto de forma aprofundada em 2016.  
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119. Entretanto, o atendimento completo dessa recomendação requer a orientação aos 
ministérios setoriais responsáveis pela gestão de ações governamentais financiadas por renúncias 
tributárias quanto à avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos programas ou projetos que 
utilizam recursos renunciados em decorrência de benefícios tributários, incluindo o cronograma e a 
periodicidade das avaliações. Espera-se que as renúncias tributárias sejam consideradas dentro do 
contexto da avaliação dos programas ou projetos que delas se utilizem (item III.2).  

120. Quanto ao item 9.3 do acórdão, a recomendação foi implementada, pois o PPA 2016-2019 
discriminou o montante correspondente aos gastos tributários nas fontes de financiamento 
extraorçamentário dos programas temáticos (item III.3). 

121. Ao final da análise, verificou-se que a deliberação disposta no item 9.4 também se encontra 
em implementação, pois está em elaboração pela área técnica da RFB documentos que, após a 
aprovação institucional, deverão ser publicados conforme cronograma apresentado pela Nota 
Audit/Diaex 14, de 16/2/2016. Esses documentos tratam da descrição das fontes de informação e das 
metodologias de cálculo dos gastos tributários, bem como do registro das análises que possibilitam 
identificar as desonerações que se enquadram no conceito de gasto tributário (item III.4).  

122. Assim, propõe-se autorizar a Semag a monitor novamente as deliberações constantes dos 
itens 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.4, após o mês de agosto de 2018, a fim de que o Poder Executivo tenha 
tempo hábil para avançar no cumprimento das deliberações e, especialmente, por ser a data prevista 
pela RFB para a conclusão da versão definitiva dos documentos que visam atender a recomendação 
disposta no item 9.4.  

123. Quanto ao item 9.5, as recomendações abrangeram vários órgãos e questões específicas 
afetas a políticas públicas setoriais contempladas com renúncias tributárias. Desse modo, entendeu-se 
pertinente deixar o monitoramento desse item para momento posterior e sugerir a inclusão das unidades 
especializadas da Segecex, cujas unidades jurisdicionadas tenham sido demandadas no referido item, 
quando de sua realização.  (item II.2). As demais deliberações constantes dos 9.6 a 9.9 são de caráter 
interno.  

124. É pertinente destacar, em face do disposto no item 9.7 do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário, que também foram desenvolvidos trabalhos no âmbito da CGU, conforme informado no Ofício 
5.040/2016/DC/SFC/CGU-PR. Esses trabalhos ocorreram tanto no escopo das Auditorias Anuais de 
Contas nos Ministérios da Cultura, das Comunicações e da Saúde, por exemplo, como por meio de 
auditorias pontuais, a exemplo da Avaliação do Regime Especial de Tributação do Programa Nacional 
de Branda Larga - REPNBL (item II.2).  

125. Assim, segue quadro resumo da situação do atendimento às recomendações constantes do 
Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário: 

Situação Itens % 

Implementada 9.3 17% 

Em implementação 9.1.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.4 66% 

Não implementada 9.1.1 17% 

V. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

126. Ante todo o exposto, submetem-se os autos à consideração superior, propondo: 

125.1 considerar atendida a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário; 

125.2 recomendar às Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que orientem 
as comissões competentes, quando da análise de propostas de atos normativos que 
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concedem ou ampliam renúncias de receita tributárias, sobre a necessidade de se verificar 
o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, 
se as propostas contêm: estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
devam iniciar sua vigência e nos dois seguintes; demonstração de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de 
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias, ou 
alternativamente, indicação da adoção de uma das medidas de compensação constantes do 
inciso II do art. 14 da LRF (item III.1);  

125.3 determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que informe semestralmente ao 
Tribunal o andamento das medidas adotadas para a publicação das metodologias de cálculo 
dos gastos tributários e dos pressupostos utilizados para enquadramento das desonerações 
no conceito de gasto tributário, com base no Sistema Tributário de Referência (item III.4); 

125.4  reformular a determinação disposta no item 9.9 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, a 
fim de incluir as unidades técnicas da Secretaria-Geral de Controle Externo no 
monitoramento da recomendação disposta no item 9.5 do referido acórdão, em virtude de 
envolver ministérios jurisdicionados a secretarias especializadas do Tribunal e se referir a 
políticas públicas ministeriais que são financiadas por renúncias tributárias, com a 
consolidação posterior dos resultados obtidos pela Secretaria de Macroavaliação 
Governamental (item II.2); 

125.5 autorizar à Secretaria de Macroavaliação Governamental a monitorar as recomendações 
constantes dos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário (item IV); 

125.6 encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Casa Civil da 
Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional; à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal e à Comissão 
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 

125.7 arquivar este processo com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, e 
apensar ao processo originário (TC 018.259/2013-8), conforme prescreve o art. 5º, inciso 
II, da Portaria-Segecex 27/2009.” 
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VOTO 

 

Trago à apreciação deste Colegiado estes autos que tratam do monitoramento das determinações 
exaradas pelo Tribunal por meio do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário, do qual fui relator, proferido 
no âmbito do TC 018.259/2013-8. 

2. Referido processo cuidou do levantamento de natureza operacional realizado para conhecer e 
avaliar a estrutura de governança das renúncias tributárias e com vistas a embasar a realização de futuros 
trabalhos pelas unidades técnicas do tribunal.   

3. Ressalto que este primeiro monitoramento se concentrou nas recomendações constantes dos itens 
9.1 a 9.4, que envolveram questões gerais sobre as renúncias tributárias, direcionadas aos órgãos centrais 
(Casa Civil, Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão).  

4. Essas recomendações estão relacionadas principalmente com os seguintes aspectos: o 
instrumento normativo adequado para instituição de renúncias tributárias; o estabelecimento de prazo 
de vigência; os mecanismos de acompanhamento e de avaliação das políticas públicas financiadas; a 
transparência acerca dos critérios metodológicos utilizados que possibilitam a identificação de uma 
desoneração como sendo um gasto tributário. Esses pontos são centrais e possuem caráter macro, pois 
ultrapassam o universo da atuação individualizada dos ministérios setoriais.  

5. As recomendações dispostas no item 9.5 do acórdão foram dirigidas a vários ministérios setoriais, 
com o objetivo de fazer com que esses órgãos verificassem a pertinência de regulamentar a gestão das 
ações governamentais financiadas por renúncias tributárias sob sua responsabilidade, considerando as 
atividades a serem desenvolvidas, inclusive procedimentos de controle e de avaliação.  

6. Também foi recomendada a definição de objetivos, indicadores e metas para as ações, de forma 
a possibilitar a avaliação dos resultados alcançados pelas políticas públicas. Os destinatários dessas 
recomendações foram: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da 
Integração Nacional, Ministério da Saúde, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Previdência 
Social, Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Ministério do 
Trabalho e Emprego e Ministério do Esporte. 

7. Considerando a diversidade dos órgãos setoriais envolvidos na deliberação do item 9.5 e das 
questões específicas afetas a cada uma das respectivas políticas públicas contempladas com renúncias 
tributárias, a unidade técnica propõe monitorar esse item em momento posterior, contando com a 
participação das unidades especializadas da Segecex às quais os mencionados órgãos sejam 
jurisdicionados, a fim de conferir melhor tratamento dessas questões por envolverem políticas públicas 
setoriais.   

8. As demais deliberações constantes dos itens 9.6 a 9.10 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário 
são de caráter interno. Merecendo destaque o item 9.6 com orientações à Segecex acerca do 
envolvimento das unidades técnicas quanto à temática das renúncias tributárias no âmbito das políticas 
públicas.  

9. Sobre essa questão, foi incluído conteúdo nos itens de informação que devem ser apresentados 
no relatório de gestão pelas jurisdicionadas que são responsáveis pela gestão de renúncias de receita 
tributária e constam no Sistema e-contas; como também foram incluídas linhas de ação no planejamento 
da Segecex com possíveis ações de controle sobre o tema. 

10. Para a realização o presente monitoramento, foram coletadas informações por meio da consulta 
à legislação e aos documentos encaminhados pela Casa Civil da Presidência da República, Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, Ministério da Fazenda e Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
em resposta às deliberações 9.1 a 9.4 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário. Na sequência, foram 
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expedidos ofícios de requisição a esses órgãos com a solicitação de informações complementares ou 
atualizadas.  

11. Desse modo, os procedimentos de auditoria se basearam no exame da legislação e na análise das 
respostas às diligências.  

12. Os quadros a seguir resumem as informações que subsidiaram a análise das deliberações 
constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 1.205/2014-TCU-Plenário. As análises completas encontram-
se na peça 43. 

2014 
 

Desonerações instituídas em 2014 
Adequação orçamentária e 

financeira 

Prazo de 
vigência 

indeterminado 

Órgão gestor  

Indicação 
na 

legislação 

Critério 
Finalístico 

Iniciativa 
do Poder 
Executivo 

Medida 
Provisória 

14 

Em todas as respectivas exposições 
de motivos foram estimados o 
montante de renúncias tributárias, 
sob a ótica do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

15 7 22 

Decreto 15 

A Cetad/RFB apresentou a 
estimativa da renúncia para a maior 
parte dessas desonerações para os 
anos de 2015 e 2016, mas deve-se 
salientar que esses valores 
referentes ao impacto orçamentário 
e financeiro não aparecem de 
forma explícita nos respectivos 
instrumentos regulamentadores, 
mas constam nas medidas 
provisórias que criaram as 
desonerações. 

Iniciativa 
do Poder 
Legislativo 

Leis 
Ordinárias 

17 

Pareceres que avaliaram a 
adequação financeira e 
orçamentária dessas proposições 
optaram pela sua adequação de 
forma evasiva, sem apresentar de 
forma objetiva a estimativa de 
impacto dessas renúncias 
tributárias, normalmente incluídas 
por emendas em processo de 
conversão de MP em lei.  

12 11 10 
Emenda 
Constitucional 

1 
Não foi verificado neste 
monitoramento. Se refere à Zona 
Franca de Manaus. 

Lei 
Complementar 

3 

Ampliação do Simples Nacional 
por Lei Complementar. A questão 
da compatibilidade e adequação 
orçamentária e financeira foi 
tratada no parecer da Comissão 
Especial do Projeto de Lei 
Complementar 221/2012 (pág. 30), 
em que foi concluído que a 
inclusão de novas atividades pode 
levar ao aumento de receitas.  

Elaborada a partir dos Anexos I e II da Nota Técnica 10.002/SE (peça 39, p. 9-20) e de informações disponíveis no site da 
RFB:   
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http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/desoneracoes-instituidas-capa 
   

Observações – Desonerações – 2014 
 

Concedidas por MP 28% 

Com prazo de vigência indeterminado 54% 

Indicação de órgão gestor na legislação 36% 

 
 
2015 
 

Desonerações instituídas em 2015 Adequação orçamentária e financeira 

Prazo de 
vigência 

indetermina
do 

Órgão gestor  
Indicação 

na 
legislação 

Critério 
Finalístic

o 

Iniciativa 
do Poder 
Executivo 

Medida 
Provisória 

2 

As duas consideraram as estimativas das 
renúncias, seja na própria exposição de 
motivos ou em exposição de motivos de 
outra medida provisória com matéria 
relacionada. 

2 2 3 

Decreto 3 

Quanto aos decretos, as estimativas das 
renúncias foram consideradas nas 
exposições de motivos das medidas 
provisórias que culminaram nas leis que 
são objetos dos regulamentos. 

Iniciativa 
do Poder 
Legislativo 

Leis 
Ordinárias 

6 

Pareceres que avaliaram a adequação 
financeira e orçamentária dessas 
proposições optaram pela sua adequação 
de forma evasiva, sem apresentar de 
forma objetiva a estimativa de impacto 
dessas renúncias tributárias, 
normalmente incluídas por emendas em 
processo de conversão de MP em lei.  

2 5 1 

Total 11     
Elaborada a partir dos Anexos I e II da Nota Técnica 10.002/SE (peça 39, p. 9-20) e de informações disponíveis no site da 
RFB:   
http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/desoneracoes-instituidas/desoneracoes-instituidas-capa  
 

Observações – Desonerações – 2015 
 

Concedidas por MP 18% 

Com prazo de vigência indeterminado 36% 

Indicação de órgão gestor na legislação 64% 

 
 

13. Quanto ao cumprimento das deliberações, verificou-se que o item 9.3 foi implementado, pois o 
PPA 2016-2019 discriminou o montante correspondente aos gastos tributários nas fontes de 
financiamento extraorçamentário dos programas temáticos. 

14. Por outro lado, não houve a implementação da recomendação constante do subitem 9.1.1, visto 
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que permanece a prática de instituição de renúncias de receitas tributárias por meio de medidas 
provisórias e o fato de os instrumentos instituidores dessas renúncias nem sempre tratarem da matéria 
de forma exclusiva, em oposição ao que determina o art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 

15. Consoante registrado pela unidade técnica ao longo do Relatório precedente, as deliberações 
9.1.2, 9.2 e 9.4 estão em implementação. Sobre esses pontos, foi verificado no decorrer da análise: 

 “redução no percentual de desonerações instituídas com prazo de vigência indeterminado; 
sugestão de órgão gestor, com base no critério finalístico, para aquelas renúncias tributárias 
deles desprovidas; elaboração da Nota Metodológica 1 da Secretaria de Política Econômica 
contendo as principais metodologias de avaliação de impacto disponíveis  na literatura e 
avaliação de algumas renúncias tributárias pelo Ministério da Fazenda; e estão em elaboração 
pela Receita Federal a descrição das fontes de informação e das metodologias de cálculo dos 
gastos tributários e o registro das análises que possibilitam identificar as desonerações que se 
enquadram no conceito de gasto tributário.” 

16. Ante a pertinência do trabalho, acolho, com ajustes, a proposta de encaminhamento oferecida 
pela unidade técnica para que o Tribunal recomende às Presidências da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal que orientem os órgãos de assessoramento que atuam junto às comissões competentes, 
quando da análise de propostas de atos normativos que concedem ou ampliam renúncias de receita 
tributárias, sobre a necessidade de se verificar o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 14 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal. 

17. Além disso, a Semag deve ser autorizada para, no futuro, monitore novamente as deliberações 
9.1, 9.2 e 9.4. Por fim, deve ser determinaado à Secretaria da Receita Federal do Brasil que informe 
semestralmente ao Tribunal, a partir do exercício de 2016, a situação das medidas adotadas para a 
publicação das metodologias de cálculo dos gastos tributários e dos pressupostos utilizados para 
enquadramento das desonerações no conceito de gasto tributário, com base no Sistema Tributário de 
Referência. 

18. Por fim, agradeço e acolho a sugestão apresentada pelo ilustre Ministro Vital do Rêgo, na Sessão 
Plenária de 30/3/2016, no sentido de que seja verificado, quando da elaboração do Relatório das Contas 
Anuais do Governo, a adequação dos instrumentos utilizados para a instituição renúncias de receitas 
tributárias, em atenção ao disposto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal. 

19. Ante o exposto, acolho a proposta da unidade técnica e Voto por que o Tribunal adote a minuta 
de Acórdão que ora submeto à apreciação deste Colegiado. 

 
 
 
 
 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 30 de março de 2016. 
 
 
 
 

RAIMUNDO CARREIRO  
Relator 
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ACÓRDÃO Nº 793/2016 – TCU – Plenário 

 
1. Processo nº TC 033.150/2015-0.  
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Monitoramento.  
3. Interessados/Responsáveis: não há. 
4. Órgãos: Casa Civil da Presidência da República; Ministério da Fazenda (vinculador); Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (vinculador); Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 
6. Representante do Ministério Público: não atuou. 
7. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (SEMAG). 
8. Representação legal: não há 
 
9. Acórdão: 
 VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento das determinações 
exaradas pelo Tribunal por meio do Acórdão nº 1.205/2014-TCU-Plenário, proferido no âmbito do TC 
018.259/2013-8. 
 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das 
razões expostas pelo Relator, em: 
 9.1. considerar atendida a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão nº 1.205/2014-TCU-
Plenário; 
 9.2. recomendar às Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal que orientem os 
órgãos de assessoramento legislativo que atuam junto às comissões competentes, quando da análise de 
propostas que concedem ou ampliam renúncias de receita tributárias, sobre a necessidade de que seja 
verificado o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou 
seja, se as propostas contêm: estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício em que devam 
iniciar sua vigência e nos dois seguintes; demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa 
de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 
próprio da lei de diretrizes orçamentárias, ou alternativamente, indicação da adoção de uma das medidas 
de compensação constantes do inciso II do art. 14 da LRF;  
 9.3. determinar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que informe semestralmente ao Tribunal, a 
partir do exercício de 2016, a situação das medidas adotadas para a publicação das metodologias de 
cálculo dos gastos tributários e dos pressupostos utilizados para enquadramento das desonerações no 
conceito de gasto tributário, com base no Sistema Tributário de Referência; 
 9.4. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que inclua as demais unidades técnicas 
necessárias ao monitoramento da recomendação disposta no item 9.5 do Acórdão 1.205/2014-TCU-
Plenário, em virtude de envolver ministérios jurisdicionados a secretarias especializadas do Tribunal e 
se referir a políticas públicas ministeriais que são financiadas por renúncias tributárias, devendo a 
consolidação final dos resultados obtidos ser procedida pela Secretaria de Macroavaliação 
Governamental; 
 9.5. determinar à Semag que, a partir do exercício de 2016, quando da elaboração do Relatório das 
Contas Anuais do Governo, verifique a adequação dos instrumentos utilizados para a instituição 
renúncias de receitas tributárias, em atenção ao disposto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, bem 
como o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 
 9.6. autorizar à Secretaria de Macroavaliação Governamental a monitorar as recomendações 
constantes dos itens 9.1, 9.2 e 9.4 do Acórdão nº 1.205/2014-TCU-Plenário; 
 9.7. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, 
para:  
 9.7.1. a Casa Civil da Presidência da República; 
 9.7.2.  o Ministério da Fazenda; 



 
                      TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC 033.150/2015-0 
 

31 
 

 9.7.3. o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
 9.7.4. a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 
 9.7.5. a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal; 
 9.7.6. a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados; 
 9.8. apensar os presentes autos ao TC 018.259/2013-8. 
 
10. Ata n° 11/2016 – Plenário. 
11. Data da Sessão: 6/4/2016 – Ordinária. 
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0793-11/16-P. 
13. Especificação do quorum:  
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Raimundo Carreiro (Relator), José Múcio 
Monteiro, Ana Arraes e Vital do Rêgo. 
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa. 
13.3. Ministro-Substituto presente: André Luís de Carvalho. 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
AROLDO CEDRAZ 

(Assinado Eletronicamente) 
RAIMUNDO CARREIRO 

Presidente Relator 
 
 

Fui presente: 
 
 

(Assinado Eletronicamente) 
PAULO SOARES BUGARIN 

Procurador-Geral 
 
 
 


