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RESUMO 

 

CASTAGNA, Ricardo Alessandro. O direito financeiro dos gastos tributários. 563 p. 

Doutorado – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

A partir da perspectiva do direito financeiro, a presente tese examina as renúncias de receitas 

tributárias de caráter interventor na ordem econômica, instituídas com o fim precípuo de 

perseguir os objetivos da atividade financeira do Estado, voltados, em última análise, à 

consecução dos propósitos fundamentais da República, com destaque para a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária. Inseridas no seio dos desígnios da Constituição 

Financeira, as renúncias em questão são consideradas como sucedâneos de despesas 

públicas, com as quais compartilham as mesmas funções. Com esta premissa metodológica, 

que abre caminho para designar estas renúncias como gastos tributários, a pesquisa visa 

determinar os critérios que permitem distingui-los no direito positivo, sob as bases 

fundamentais do sistema constitucional tributário. Cumprida esta tarefa essencial, permite-

se investigar, sob a luz do direito financeiro, a respeito das etapas elementares do ciclo de 

existência do gasto tributário estabelecidos na Constituição Federal e na lei complementar, 

com destaque para sua integração nas funções elementares da política fiscal, nas bases do 

planejamento público - inclusive no seio do federalismo fiscal - e nas etapas do processo 

orçamentário. Ao final, são investigados os instrumentos de controle de legalidade, eficácia, 

eficiência e efetividade dos gastos tributários utilizados pelos três Poderes da República, 

com auxílio do controle externo, apresentando-se uma proposta abrangente de controle dos 

gastos tributários em cada uma das suas etapas de existência, para que possam efetivamente 

alcançar seus propósitos interventores e os resultados socioeconômicos pretendidos com sua 

instituição. 

Palavras-chave: Direito financeiro, subvenções, renúncia de receitas, gastos tributários, 

governança pública, política fiscal, planejamento público, controle. 

 

 

  





 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CASTAGNA, Ricardo Alessandro. The financial law of tax expenditures. 563 p. Doctorate 

– Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

From the perspective of financial law, this thesis examines the tax revenues waivers of an 

intervening nature in the economic order, instituted with the primary purpose of pursuing 

the objectives of the State's financial activity, ultimately aimed at achieving the fundamental 

purposes of the Republic, with emphasis on the construction of a free, just and solidary 

society. As part of the purposes of the Financial Constitution, the waivers in question are 

considered as substitutes for public spending, with which they share the same functions. 

With this methodological premise, which paves the way for designating these waivers as tax 

expenditures, the research aims to determine the criteria that allow them to be distinguished 

in positive law, under the fundamental bases of the constitutional tax system. Once this 

essential task has been accomplished, it is possible to investigate, under the light of financial 

law, the elementary stages of the tax spending cycle established in the Federal Constitution 

and in the complementary law, with emphasis on their integration in the elementary 

functions of tax policy, in the bases of public planning - including within fiscal federalism - 

and in the stages of the budgetary process. In the end, the instruments of control of legality, 

effectiveness, efficiency and effectivity of tax expenditures used by the three Powers of the 

Republic are investigated, with the help of external control, presenting a comprehensive 

proposal for control of tax expenditures at each of its stages of existence, so that they can 

effectively achieve their intervening purposes and the socio-economic results intended with 

their institution. 

Keywords: financial law, subsidies, revenue waiver, tax expenditure, public governance, tax 

policy, public planning, control. 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

RIASSUNTO 

 

CASTAGNA, Ricardo Alessandro. Il diritto finanziario delle spese fiscali. 563 p. Dottorato 

- Facoltà di Giurisprudenza, Università di São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Dal punto di vista del diritto finanziario, la presente tesi esamina le rinunce alle entrate fiscali 

di natura interveniente nell'ordinamento economico, istituite con lo scopo primario di 

perseguire gli obiettivi dell'attività finanziaria dello Stato, finalizzata in ultima analisi al 

raggiungimento dei fini fondamentali della Repubblica, con particolare attenzione alla 

costruzione di una società libera, giusta e solidale. Ai fini della Costituzione Finanziaria, le 

dimissioni in questione sono considerate sostitutive della spesa pubblica, con la quale 

condividono le medesime funzioni. Con questa premessa metodologica, che apre la strada 

alla designazione di queste rinunce come spese fiscali, la ricerca mira a determinare i criteri 

che consentono di distinguerle in diritto positivo, secondo le basi fondamentali del sistema 

fiscale costituzionale. Una volta assolto questo compito essenziale, è possibile indagare, alla 

luce del diritto finanziario, le fasi elementari del ciclo delle spese fiscali stabilite nella 

Costituzione Federale e nella legge complementare, ponendo l'accento sulla loro 

integrazione nelle funzioni elementari della politica fiscale, nelle basi della pianificazione 

pubblica - anche nell'ambito del federalismo fiscale - e nelle fasi del processo di bilancio. In 

definitiva, gli strumenti di controllo della legalità, dell'efficacia, dell'efficienza e 

dell'effettività delle spese fiscali utilizzati dalle tre Potenze della Repubblica vengono 

indagati, con l'ausilio di un controllo esterno, presentando una proposta globale di controllo 

delle spese fiscali in ciascuna delle sue fasi di esistenza, in modo che esse possano 

effettivamente raggiungere le finalità di intervento e i risultati socio-economici previsti con 

la loro istituzione. 

Parole chiave: diritto finanziario, sovvenzioni, rinuncia alle entrate, spesa fiscale, 

governance pubblica, politica fiscale, pianificazione pubblica, controllo. 
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INTRODUÇÃO 

 

CONTEXTO DA TESE 

 

A intervenção econômica por meio da lei tributária constitui um dos mais relevantes 

temas de estudos do direito financeiro da atualidade, no Brasil e no mundo, porque se 

relaciona diretamente com os pilares de financiamento do Estado, da realização dos direitos 

e garantias fundamentais e das liberdades individuais. Esse amplo espectro pelo qual se 

espraia o tema das renúncias tributárias com função interventora atrai uma variada gama de 

questionamentos, que ganham importante esclarecimento e profundidade quando 

enfrentados pela área dogmática do direito financeiro. 

O tema ganha, também, relevância porque as renúncias de receitas públicas 

promovidas pela lei tributária enfrentam, atualmente, forte criticismo acadêmico e social. 

Impulsionados pelos baixos níveis de transparência e de gestão dos recursos públicos 

renunciados, sobretudo em tempos de crises macroeconômicas e situações de déficit fiscal, 

os críticos apontam a necessidade urgente de instrumentos para aferir a eficácia das 

renúncias tributárias em cumprir seus propósitos.2  

A obscuridade que envolve a concessão e o monitoramento dessas renúncias 

dissemina a ideia, muitas vezes não equivocada, de que essas medidas constituem 

verdadeiros privilégios, deturpando pilares básicos do sistema tributário, como o da 

igualdade, e do sistema organizado na ordem econômica, como o da livre concorrência.3 Em 

 
2 Estudo desenvolvido pelo Ipea, que examinou a trajetória dos investimentos públicos na economia brasileira 

e suas relações com o regime fiscal e com a orientação da política fiscal, apontou que a expansão das renúncias 

tributárias no período de 2011 a 2014, como uma estratégia de reação à conjuntura econômica depressiva (e 

sob o pressuposto de que, oferecendo-se estímulos suficientes ao setor privado, seria possível alavancar o 

investimento e retomar o crescimento), teve custo elevado, de R$ 69,3 bilhões entre 2011-2014, mas o resultado 

ficou limitado a setores específicos, sendo que a taxa de investimentos privados não teve resposta. Cf. ORAIR, 

Rodrigo Otávio. Investimento público no Brasil: trajetória e relações com o regime fiscal. Texto para 

discussão, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, Brasília, n. 2215, jul. 2016. p. 26. Disponível em: 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/6873/1/TD_2215.PDF. Acesso em: 1 dez. 2019. 
3 Na imprensa de massa, notícias não faltam a respeito dos “privilégios tributários” atribuídos a setores 

específicos enquanto o governo faz esforços para reduzir despesas públicas de caráter social. A Gazeta do Povo 

assim compara a reforma da previdência com as renúncias tributárias: “Enquanto se esforça para aprovar uma 

reforma da Previdência que pretende economizar R$ 900 bilhões em dez anos, o governo federal deixa de 

arrecadar esse valor em três anos com renúncias fiscais. São isenções ou deduções em impostos concedidos 

pelo governo a empresas, entidades, ou mesmo pessoas físicas, visando atender objetivos econômicos e sociais. 

[...] Temos que desmontar políticas protetoras de setores específicos que diminuem a produtividade, benefícios 
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última análise, a atividade financeira do Estado é colocada em cheque, porque não cumpre 

com requisitos mínimos de transparência e gestão ínsitos a toda decisão política e a qualquer 

ato administrativo. 

Os significativos montantes envolvidos em renúncias de receitas tributárias são 

também um dado que alimenta as críticas e preocupações. Apenas no nível federal, o 

demonstrativo da União anexo ao Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020 

(PLOA 2020) estima o gasto tributário para o citado ano em R$ 331,18 bilhões, 

representando 4,35% do Produto Interno Bruto e 21,80% das receitas administradas pela 

Receita Federal, contendo uma elevação nominal de 8,09% em relação ao ano anterior.4 

Esses fatores exigem que as renúncias de receitas tributárias sejam examinadas a 

partir de seus problemas centrais, para que sejam apresentadas soluções concretas que 

concedam a esse instrumento interventor na economia verdadeiras capacidades de alcançar 

resultados socioeconômicos transformadores da realidade.5 

A primeira perspectiva desafiada pelos gastos tributários – terminologia empregada 

nesta tese para se referir às renúncias de receitas tributárias com função de intervenção 

econômica, conforme será abordado adiante – reside na própria possibilidade de utilização 

da lei tributária com finalidade precípua de interferir na ordem econômica, a fim de satisfazer 

os objetivos constitucionais do Estado. Nesse âmbito, já se mostra o problema central: 

estabelecer se cabe à norma tributária buscar fins não puramente arrecadatórios, fazendo as 

vezes de despesas públicas diretas – inclusive em sua forma de subsídios –, ou se deve a 

legislação dos tributos ater-se especificamente ao financiamento do Estado, relegando as 

intervenções para as decisões políticas de gastos públicos. 

 
tributários, alíquotas de importação para defender determinados setores, barreira não tarifárias. Enquanto não 

fizer essas mudanças, vamos estar com a capacidade de investimento muito limitada" (PEREIRA, Roger. Para 

onde vão os R$ 300 bilhões em renúncias fiscais do governo federal. Gazeta do Povo, 28 jul. 2019. Disponível 

em: https://www.gazetadopovo.com.br/republica/para-onde-vao-os-r-300-bilhoes-em-renuncias-fiscais-do-

governo-federal/. Acesso em: 1 dez 2019). 
4 BRASIL. Ministério da Fazenda. Receita Federal. Demonstrativo dos Gastos Governamentais Indiretos de 

Natureza Tributária (Gastos Tributários) – PLOA 2019. Brasília, DF: Ministério da Fazenda, ago. 2018. 

Disponível em: http://receita.economia.gov.br/dados/receitadata/renuncia-fiscal/previsoes-ploa/arquivos-e-

imagens/dgt-ploa-2019.pdf. Acesso em: 1 dez. 2019. 
5 Como bem ressaltou Fernando Facury Scaff, “identifica-se o problema e as soluções que eventualmente foram 

normativamente adotadas, e então, a partir daí, verifica-se se essa solução foi consentânea com o que a doutrina 

entende adequado para a solução do problema. Há, sob essa ótica, um descolamento analítico entre ‘problema 

– solução dada – análise doutrinária’, e não identificação entre ‘solução dada – análise doutrinária’, pois, se 

houvesse plena e total identificação, para que serviriam as doutrinas e as teses? A jurisprudência seria 

suficiente. Fosse isso, seria adequado fechar as faculdades de Direito e passar a estudar nos tribunais. É no 

trafegar entre ‘problema – solução em concreto – e análise sobre a solução encontrada’ que se constrói uma 

tese” (SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual – Ensaio sobre direito financeiro, 

república e direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 25).  
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No exame da pretendida neutralidade clássica da tributação, haverá quem defenda a 

absoluta impertinência de gastos tributários, até mesmo por razões de compatibilidade com 

o ordenamento jurídico,6 variando para opiniões que sequer consideram tais gastos como 

uma exceção ao sistema tributário moderno.7 Em qualquer perspectiva, numa ordem 

econômica liberal, o tributo é utilizado como instrumento oferecido ao Estado para realizar 

seus fins, de modo que a extrafiscalidade, justificada pelos objetivos previstos na 

Constituição, não pode subverter a racionalidade econômica a ponto de subtrair a capacidade 

contributiva dos indivíduos e incentivar comportamentos contrários ao próprio 

funcionamento da economia de mercado.8 

Não há dúvidas de que a análise do problema exige inexoravelmente sua inserção na 

ordem constitucional vigente, para a qual convergem todos os limites de exercício do poder 

no Estado Democrático de Direito. A partir da Constituição Federal de 1988, mostram-se 

claras as diversas opções do constituinte por designar aos tributos funções não meramente 

fiscais, atribuindo-lhes também propósitos de intervenção socioeconômica para perseguir os 

objetivos da República. 

Essas escolhas partem da premissa de que a neutralidade tributária, longe de impedir 

peremptoriamente a utilização de tributos com objetivo de interferir no arranjo econômico, 

constitui anteparo para que essa medida esteja restrita aos limites elementares do não 

dirigismo, de modo a não estabelecer desequilíbrios à livre iniciativa. Tal assertiva parte 

também da superação de uma concepção neutra dos tributos – que produzem efeitos e 

externalidades econômicas inexoráveis, ainda que não carreguem propósitos interventores. 

Trata-se de reconhecer, como bem estabeleceu o constituinte de 1988, que a justiça 

distributiva não se encerra na divisão equitativa dos bens comuns, pois requer medidas 

afirmativas para a redução das desigualdades socioeconômicas, com vistas a alterar as 

estruturas sociais vigentes. A justiça fiscal, na acepção que lhe é empregada no direito 

europeu com clara aproximação ao direito financeiro,9 transborda a avaliação meramente 

 
6 Luigi Rastello afirma que as renúncias tributárias, por sua própria natureza, são violadoras da capacidade 

contributiva e, portanto, não atendem aos postulados de generalidade e igualdade ínsitos àquele primado, de 

forma que seriam inconstitucionais sob qualquer ângulo. Cf. RASTELLO, Luigi. Diritto Tributario – principi 

generali. Milano: CEDAM, 1994. p. 377.  
7 Em monografia sobre o tema, Diego Bomfim não enxerga nas normas extrafiscais um caráter de 

excepcionalidade dentro do sistema constitucional tributário. Cf. BOMFIM, Diego. Extrafiscalidade: 

identificação, fundamentação, limitação e controle. São Paulo: Noeses, 2015.  
8 Nesse sentido, ponderou NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a 

compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2015. p. 246. 
9 Os significados da justiça fiscal foram abordados em Portugal por SANCHES, José Luis Saldanha. Justiça 

fiscal. Portugal: Fundação Francisco Manuel dos Santos, 2010. No Brasil, Elizabete Rosa de Mello aponta o 
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quantitativa do modo pelo qual são distribuídos os encargos tributários entre os 

contribuintes, preocupando-se, sobretudo, com a forma pela qual as receitas são empregadas 

pelos governos para benefício dos indivíduos, de acordo com suas necessidades, com 

redução das desigualdades. 

O enfrentamento desse problema central pelo direito financeiro traz a lume outras 

questões de igual relevância, porque desloca o desafio de estruturação de gastos tributários 

para o seio das etapas de formação, gestão e controle de despesas públicas. As renúncias de 

receitas tributárias com função interventiva na economia, pela perspectiva do direito 

financeiro, assumem caráter intercambiável com as despesas diretas do Estado, uma vez que 

passam a compartilhar com estas últimas os mesmos objetivos de realização dos primados 

da ordem econômica.  

Por consequência dessa colocação metodológica, os gastos tributários demandam 

investigação no seio da atividade financeira do Estado, que constitui o objeto central de 

estudos do direito financeiro, haja vista sua função de instrumento de realização dos fins de 

preservação do Estado Fiscal da Constituição Financeira. Esses fins voltam-se ao desígnio 

de assegurar a eficiência e a continuidade da atividade financeira do Estado, com destaque 

para o atendimento dos objetivos fundamentais da República, estabelecidos no artigo 3º da 

Constituição Federal: “construir uma sociedade livre, justa e solidária”; “garantir o 

desenvolvimento nacional”; “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”; e “promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Os gastos tributários demandam, deste modo, uma análise a partir das etapas de 

formação e de gestão do gasto público, com destaque para a adequada inclusão na política 

fiscal, no planejamento, no processo orçamentário e na governança, pari passu com as 

despesas diretas do Estado estabelecidas no orçamento. Se não há como conceber a 

introdução de um gasto tributário fora da atividade financeira do Estado, então é preciso que 

todos os instrumentos constitucionais aplicáveis à despesa lhe sejam igualmente 

empregados. 

A submissão dos gastos tributários às etapas de formação e governança dos gastos 

públicos deve se dar em atendimento às particularidades do instituto, não obstante as 

similitudes guardadas com as despesas diretas. Isso significa reconhecer a necessidade de 

 
conteúdo de uma tributação justa, como direito fundamental, centrando-o na efetiva aplicação das técnicas de 

tributação, como a progressividade, que sejam destinadas a conjugar a quantidade com a qualidade dos tributos. 

Cf. MELLO, Elizabete Rosa de. Direito fundamental a uma tributação justa. São Paulo: Atlas, 2013. p. 40. 
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definir o planejamento específico e integrado dos gastos tributários – conforme exigência do 

artigo 174 da CF – em coordenação com as políticas fiscais de natureza alocativa, 

distributiva e equalizadora, bem como com os planos de desenvolvimento e as diretrizes do 

orçamento-programa. Somente uma estruturação completa de formação dos gastos 

tributários, que inclua a elaboração específica de um planejamento, dotado de métodos de 

avaliação ex ante de políticas públicas, sucedido de um tratamento orçamentário 

transparente, será capaz de enfrentar o criticismo atual que ameaça esse instrumento 

interventor na economia. 

 

PROBLEMA, QUESTÕES E HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

O problema de uma pesquisa científica deve ser formulado de forma clara, objetiva 

e compreensível, para que dele possam ser apresentadas as soluções decorrentes.10 Deve 

conter uma ou mais hipóteses delimitadas, explicitar as controvérsias, estar imbuído de 

falseabilidade e justificativa, e demonstrar os efeitos práticos ou teóricos que produz no 

mundo. 

Com essas balizas, o problema desta tese é a delimitação dos gastos tributários na 

atividade financeira do Estado e a sua inserção nas etapas de formação e de governança da 

despesa pública, a saber: política fiscal, planejamento, processo orçamentário e gestão. 

A primeira questão-base a ser tratada nesta pesquisa é a seguinte: 

 Os gastos tributários estão dotados de instrumentos necessários e suficientes, 

previstos no direito positivo vigente e efetivamente utilizados pela 

administração pública, de planejamento, transparência e gestão próprios da 

atividade financeira do Estado, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios? 

A resposta à questão apresentada pode redundar nas seguintes hipóteses: 

H1: Os gastos tributários estão dotados de instrumentos necessários e suficientes de 

planejamento, transparência e gestão próprios da atividade financeira do Estado, delimitados 

pelo direito positivo, em todas as esferas de governo dos entes federativos, os quais são 

exercidos em completude pela administração pública. 

 
10 Cf. MEZZAROBA. Orides; MONTEIRO, Cláudia Servilha. Manual de metodologia da pesquisa no 

Direito. 6 . ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 175.  
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H2: Os gastos tributários estão dotados de instrumentos necessários e suficientes de 

planejamento, transparência e gestão próprios da atividade financeira do Estado, delimitados 

pelo direito positivo, em todas as esferas de governo dos entes federativos, os quais não são 

exercidos ou utilizados em completude pela administração pública. 

H3: O direito positivo não contempla instrumentos necessários e suficientes de 

planejamento, transparência e gestão de gastos tributários, próprios da atividade financeira 

do Estado, em todas as esferas de governo dos entes federativos ou em parte delas. 

A segunda questão que se apresenta na pesquisa está assim formulada: 

 A partir da resposta à primeira questão formulada, na hipótese de inexistência 

ou de não utilização efetiva, total ou parcial, de instrumentos necessários e 

suficientes de planejamento, transparência e gestão de gastos tributários, é 

possível apresentar soluções para assegurar a eficácia, eficiência e efetividade 

desses gastos no âmbito da atividade financeira do Estado? 

H1: Sim, a partir da proposta de utilização dos instrumentos previstos no direito 

positivo e da adoção de outros, a ser instituídos pelas vias competentes. 

H2: Não, por força da incompatibilidade dos gastos tributários com a ordem 

constitucional em vigor. 

A abordagem das questões apresentadas na pesquisa demandará, naturalmente, 

enfrentar premissas e questões menores, cuja compreensão conjunta redundará na definição 

de alguma das hipóteses relacionadas. 

 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO E METODOLOGIA 

 

A multiplicidade de aspectos inerentes ao objeto de estudo – gastos tributários – 

admitiria abordagens de diversas perspectivas e metodologias. Poderia o intérprete adotar 

uma aproximação com o objeto a partir da ciência política, com o fim de estabelecer o modo 

pelo qual gastos tributários se inserem no exercício do poder político.  

Outras perspectivas, circunscritas à ciência do direito, seriam igualmente cabíveis. 

Estudos podem dar maior relevo ao objeto a partir do ramo dogmático do direito tributário, 

com o fim de perquirir as características desse instituto no seio do sistema constitucional 

tributário, que determina os limites e contornos dos gastos tributários numa perspectiva do 

exercício de competências tributárias. Estudo de igual importância pode ser adotado pela 
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perspectiva do direito econômico, demonstrando as funções interventivas desempenhadas 

pelos gastos tributários e seus efeitos sobre a ordem econômica. 

Na presente pesquisa, esses caminhos serão trilhados apenas mediatamente, a partir 

da relação do direito financeiro com os demais ramos dogmáticos e ciências que lhe são 

próximos. Isso porque os gastos tributários inserem-se numa posição estratégica e muito 

particular de convergência e relação da Constituição Financeira com outros subsistemas 

constitucionais. Do ponto de vista de metodologia de aproximação com o objeto, essa relação 

impõe duas observações iniciais relevantes.  

Num primeiro plano, a de que os gastos tributários possuem elementos 

conformadores que não se exaurem no direito financeiro, o que não é novidade para 

praticamente qualquer instituto jurídico, dada a unidade do direito e a interdisciplinaridade 

da ciência do direito. 

Em segundo, e mais relevante para o propósito desta pesquisa, os aspectos dos 

gastos tributários que transbordem os limites programáticos do direito financeiro, mesmo 

nessa qualidade abundante, serão estudados a partir do ramo dogmático do direito financeiro, 

numa posição de ascendência, a fim de demonstrar o modo pelo qual a Constituição 

Financeira recebe influências e também inspira outros subsistemas constitucionais, 

assumindo função realizadora dos fins do Estado. 

Feitas essas considerações, a partir da teoria da Constituição Financeira, o presente 

estudo tem por objeto examinar o direito financeiro dos gastos tributários, no seio do sistema 

jurídico brasileiro.11 

Sob a luz desse objeto, a pesquisa visa, numa primeira perspectiva, sistematizar 

dogmaticamente a disciplina jurídica dos gastos tributários, no contexto e sob a regência do 

direito financeiro. Em paralelo, serão examinadas, de modo dogmático, as medidas 

atualmente adotadas no País para gestão e controle dos gastos tributários, sob seus diferentes 

enfoques. Além disso, nesse âmbito, as melhores experiências internacionais serão estudadas 

para que, quando compatíveis com o sistema constitucional brasileiro, possam ser 

incorporadas às práticas das instituições e dos poderes nacionais envolvidos nos sistemas de 

 
11 Como afirmou Luís Eduardo Schoueri, “Para que se qualifique como acadêmica a pesquisa de determinado 

objeto, não se faz necessário seja ela exaustiva, pretendendo esgotar, dali em diante, a possibilidade de seu 

conhecimento. Qualquer tentativa neste sentido levaria, certamente, à frustração, por mais limitado que fosse 

o objeto. O estudo será, sempre, parcial. Diante de tal constatação, reforça-se a necessidade de o pesquisador 

explicitar, já no início de seu estudo, as premissas de que parte e o objeto. Ao fazê-lo, assume o pesquisador 

que o mesmo objeto poderia ser examinado por outro ângulo, oferecendo-se, então, novas conclusões.” 

(SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 4.).  



30 

 

controle, tudo com vistas ao aprimoramento desses processos, tomados no cerne de 

atendimento dos fins da Constituição Financeira. 

Ressalva importante deve ser feita no que concerne ao exame de paradigmas de 

outros países a respeito de identificação, mensuração e controle de gastos tributários. O 

objetivo desse exame não será determinar com precisão, por meio da metodologia do Direito 

Comparado, as diferenças de cada um dos sistemas, senão apenas na medida necessária para 

demonstrar que esse tópico ocupa a agenda política e jurídica de diversos países. Não se 

olvida que o Direito Comparado possui seus próprios métodos de conhecimento (fase 

analítica), compreensão (fase integrativa) e comparação (síntese comparativa) como 

indispensáveis para alcançar resultados úteis e confiáveis.  No entanto, o exercício de 

ponderar o contexto jurídico de outros sistemas – isolando-se as características que 

contribuem para uma dada experiência – apenas será empreendido quando a prática de outros 

países for sugerida como um paradigma a ser adotado no sistema brasileiro. 

Em adição, como ponderou Pierre Leblanc,12 a própria OCDE e a Comissão 

Europeia já reconheceram que a aplicabilidade das comparações internacionais de gastos 

tributários é bastante limitada. Desafios claros se apresentam a partir do uso de diferentes 

sistemas tributários de referência e de diferentes coberturas desses gastos, mesmo dentro de 

um sistema referencial bastante comparável. Por essa razão, as experiências de outros países 

serão úteis não sob a metódica do Direito Comparado, mas sim pela perspectiva de avanços 

que tenham sido obtidos em outras jurisdições e que possam, em alguma medida, ser não 

apenas compatíveis com a Constituição Financeira como também profícuos para 

incorporação nas políticas e usos dos gastos tributários no país. 

O método utilizado na pesquisa focou a revisão bibliográfica e documental pertinente 

a cada uma das etapas de formação e gestão dos gastos tributários. Nesse âmbito, destaca-se 

o pluralismo metodológico que constitui característica marcante do direito financeiro, 

sobretudo no que tange à necessidade de considerar os avanços de outras ciências afins, 

especialmente da economia e das finanças públicas.13 A compreensão da atividade financeira 

do Estado não pode prescindir da pesquisa nessas ciências, ainda que o direito financeiro 

deva ser examinado a partir do método jurídico, tanto dogmático quanto zetético.  Não se 

trata de sincretismo metodológico, mas de considerar incompleta a investigação jurídica sem 

 
12 LEBLANC, Pierre. Tax expenditures: an OECD-wide perspective. Economic Papers, European Union, 

n. 523 (The use of tax expenditures in times of fiscal consolidation), p. 17-18, jul. 2014. p. 17.  
13 Nesse sentido: TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional financeiro. Teoria da Constituição 

Financeira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 37 e 51; e TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito 

financeiro e tributário. 12. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 28.  
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o apoio de outras ciências que interferem diretamente nos elementos conformadores dos 

gastos tributários. 

No que se refere ao objeto de estudo – a inserção dos gastos tributários na atividade 

financeira do Estado –, a pesquisa terá como foco examinar as seguintes questões, a partir 

do Capítulo 1: 

 Qual o papel dos gastos tributários na Constituição Financeira? 

 Qual a relação entre gastos tributários e despesas públicas? 

Para enfrentar esses questionamentos, a metodologia de pesquisa centra-se na 

dogmática do direito financeiro, a fim de delimitar o conteúdo da Constituição Financeira, 

sua relação com os demais subsistemas constitucionais e o modo pelo qual os gastos 

tributários devem se relacionar com as despesas públicas estabelecidas no orçamento. 

No tocante à delimitação da natureza dos gastos tributários, a pesquisa enfrentará, no 

Capítulo 2, as seguintes questões: 

 Quais critérios são usualmente empregados para identificar um gasto 

tributário? 

 Qual critério para identificar um gasto tributário é compatível com a ordem 

constitucional brasileira? 

Nessa etapa, a metodologia da pesquisa avançou para a literatura nacional e 

estrangeira, a fim de estabelecer quais os critérios mais utilizados pelos países com a 

finalidade de identificar a presença de um gasto tributário no ordenamento jurídico, de modo 

crítico e zetético. A partir desse passo, a metodologia procura propor um critério confiável 

e compatível com a ordem constitucional brasileira. 

Em relação à política fiscal de gastos tributários, a pesquisa se debruça sobre as 

seguintes questões, no Capítulo 3: 

 Quais os principais fundamentos da política fiscal? 

 De que forma os gastos tributários devem se inserir nas funções da política 

fiscal? 

A metodologia de pesquisa promove, nesta seara, a revisão bibliográfica e 

documental, tanto nacional quanto estrangeira, utilizando as perspectivas jurídica e 

econômica para delimitar o modo pelo qual os gastos tributários devem ser considerados na 

formulação de políticas fiscais, como instrumento a serviço da atividade financeira do 

Estado, a partir de fundamentos econômicos largamente utilizados. 
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No que se refere ao planejamento dos gastos tributários, no Capítulo 4 a pesquisa 

enfrenta os seguintes questionamentos: 

 De que modo os gastos tributários devem compor o planejamento de políticas 

públicas? 

 Qual seria um planejamento mínimo de gastos tributários? 

 Como deve ocorrer o planejamento integrado de gastos tributários no seio do 

federalismo fiscal cooperativo? 

Esses questionamentos são abordados pela metodologia de pesquisa por meio da 

revisão bibliográfica nacional e estrangeira, contemplando a interpretação constitucional 

para integrar os planos de desenvolvimento socioeconômico com os instrumentos 

interventivos na economia. As experiências e recomendações internacionais a respeito do 

planejamento de gastos tributários foram utilizadas, na medida do possível, para a 

formulação de uma proposta compatível com a ordem constitucional brasileira. 

A relação entre os gastos tributários e o processo orçamentário foi considerada na 

pesquisa, a partir do Capítulo 5, mediante o isolamento das seguintes questões: 

 De que forma os gastos tributários devem ser tratados nas leis orçamentárias? 

 Como deve ocorrer a transparência de gastos tributários no ciclo 

orçamentário? 

 De que modo os critérios mínimos delimitados no orçamento-programa, em 

termos de planejamento e transparência de gastos tributários, são 

efetivamente adotados pelos entes federativos? 

Nesta seara, a metodologia de pesquisa realizou inicialmente a revisão bibliográfica, 

nacional e estrangeira, para estabelecer a relação entre a governança orçamentária e os gastos 

tributários. Na sequência, os limites da Constituição Orçamentária foram aplicados ao 

tratamento dos gastos tributários, em cada uma das etapas do ciclo orçamentário. Por fim, 

foi realizada pesquisa empírica, consistente na verificação de cumprimento, por diversos 

entes federativos, dos critérios mínimos delimitados no orçamento-programa, em termos de 

planejamento e transparência de gastos tributários. Ao longo do capítulo, apontam-se, de 

modo propositivo, os caminhos que devem ser trilhados para o adequado tratamento dos 

gastos tributários no ciclo orçamentário. 

De modo crítico, a última etapa da pesquisa, desenvolvida nos Capítulos 6 e 7, teve 

sua metodologia circunscrita aos instrumentos de governança dos gastos tributários por parte 

das autoridades orçamentárias (Poder Executivo e Poder Legislativo), com o propósito de 

endereçar as seguintes questões: 
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 Quais são os órgãos de governança dos gastos tributários no controle interno 

do Poder Executivo e do Poder Legislativo? 

 Quais são os órgãos ou competências auxiliares ao controle interno? 

 De que forma os controles internos promovem, atualmente, a governança dos 

gastos tributários? 

 Qual a competência do controle externo em matéria de gastos tributários? 

 De que forma o controle externo promove, atualmente, a governança dos 

gastos tributários? 

 Qual seria uma proposta abrangente de controle dos gastos tributários? 

Essa última etapa considerou a revisão bibliográfica – não apenas de caráter 

doutrinário, mas também dos documentos e decisões produzidos pelos órgãos de controle 

interno e externo em matéria de gastos tributários – com o objetivo de verificar a eficiência 

administrativa na gestão desses dispêndios durante a execução orçamentária. A partir desses 

fundamentos, a pesquisa faz uma proposta de controle de gastos tributários, em cada uma de 

suas etapas de vida, com a finalidade de atribuir a esses dispêndios a necessária segurança 

jurídica, no desiderato de conceder-lhes eficiência, eficácia e efetividade indispensáveis a 

essa modalidade interventiva na economia. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Os reduzidos níveis de planejamento, transparência e gestão de gastos tributários no 

Brasil constituem fatores significativos de insegurança jurídica da despesa pública, uma vez 

que não permitem adequada aferição e controle de sua eficácia, eficiência e efetividade no 

alcance dos objetivos dos programas governamentais aos quais estão vinculados. 

Tal situação agrava a falta de confiança no Estado, depõe contra a eficiência da 

administração pública e impede que os gastos tributários alcancem seus objetivos 

interventores, de modo a tornar ineficiente a despesa pública e obscuras as decisões políticas 

que lhes são subjacentes. Ao lado da segurança jurídica e do próprio princípio republicano, 

um sem número de outros princípios constitucionais – tais como legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiência – é comprometido por essa realidade. 

A perpetuação dessa prática conduz à formulação contínua de políticas públicas 

destituídas de fundamentos e de dados confiáveis mínimos, contribuindo para o constante 

agravamento da ineficiência dos gastos tributários. Decisões equivocadas produzem 
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planejamentos errados, agravam o desequilíbrio fiscal e federativo e aumentam o criticismo 

a respeito das renúncias de receitas tributárias.  

Esse estado de coisas pode ser bem enfrentado pela perspectiva do direito financeiro, 

ramo dogmático capaz de desafiar os principais problemas gerados pelas deficiências de 

gastos tributários sobre a atividade financeira do Estado. Na medida em que a maioria das 

adversidades ocasionadas pela falta de critérios, de justificativas e de gestão de gastos 

tributários afeta os arranjos constitucionais de planejamento, transparência e controle das 

despesas públicas, cabe ao direito financeiro organizar esses sistemas para dar uma resposta 

à altura da necessidade. 

Embora teses jurídicas tenham abordado o tema dos gastos tributários sob a ótica do 

direito tributário ou do direito econômico, não se verificam na doutrina trabalhos dedicados 

à questão pela perspectiva do direito financeiro, sobretudo com o objetivo de lançar luzes 

sobre a escuridão que, atualmente, toma o espaço jurídico-político-econômico pertinente aos 

gastos tributários.  

Certamente, muitas questões subjacentes tratadas na pesquisa já foram, de modo 

isolado ou sem maiores digressões, enfrentadas pela doutrina nacional. Em que pesem essas 

iniciativas, empreendidas por mestres de vulto, a presente tese justifica-se para além da busca 

de sistematização do tema, de forma a propiciar clareza e visão holística sobre o assunto. A 

pesquisa avança na crítica fundamentada às práticas atuais, propõe soluções concretas para 

a mudança do mundo real, e inova construtivamente nas lacunas encontradas na revisão 

bibliográfica, a respeito de aspectos dos gastos tributários ainda não explorados pelos 

doutrinadores do direito financeiro pátrio. 

A importância da tese está alicerçada, portanto, na premente necessidade de auxiliar 

na estruturação de um arcabouço doutrinário do direito financeiro dos gastos tributários, 

destinado a servir de influência e estímulo para que os estudiosos do direito, formuladores 

de políticas públicas, agentes públicos relacionados com o planejamento e com o orçamento, 

e os órgãos de governança da despesa pública, possam buscar, continuamente, elementos 

essenciais para dar aos gastos tributários a capacidade plena de alcançar seus objetivos 

interventores. Essa claramente é a vontade materializada na Constituição de 1988, que 

elegeu os gastos tributários como medida de destaque para a busca da redução das 

desigualdades e o desenvolvimento socioeconômico. Resta, portanto, pavimentar um 

caminho mais seguro em direção a esses objetivos. 
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CONCLUSÕES 

 

Os diversos desafios enfrentados para assegurar aos gastos tributários a capacidade 

de alcance de seus propósitos interventores, servindo de instrumento hábil para contribuir 

com os fins da Constituição Financeira, denunciam uma conjuntura de debilidade nos mais 

basilares sistemas de governança das renúncias de receitas públicas, com efeitos deletérios 

significativos para a atividade financeira do Estado e a promoção dos direitos fundamentais. 

O exame dos instrumentos de governança dos gastos tributários, de caráter político, 

administrativo e judicial, em todas as fases de seu ciclo de existência, demonstra a presença 

de um arcabouço jurídico minimamente adequado para dotar a administração pública de 

meios operativos destinados a desenvolver, com a transparência necessária, um sistema 

íntegro de direção dos gastos tributários, de acordo com as demarcações estabelecidas pela 

ordem constitucional vigente. 

Igual constatação se mostra válida no tocante à existência de estruturas e 

instituições políticas, administrativas e sociais para atuar na formação, gestão e controle de 

gastos tributários, amparadas pelo direito positivo com atribuições e legitimidade para 

exercer a constante vigilância de legitimidade das intervenções econômicas promovidas por 

meio da lei tributária. 

Estas bases permitem enfrentar a questão-base apresentada de início desta pesquisa, 

assim formulada: Os gastos tributários estão dotados de instrumentos necessários e 

suficientes, previstos no direito positivo vigente e efetivamente utilizados pela administração 

pública, de planejamento, transparência e gestão próprios da atividade financeira do 

Estado, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios? Do ponto 

de vista normativo e institucional, há instrumentos necessários de planejamento, 

transparência e gestão próprios da atividade financeira do Estado para a governança de 

gastos tributários, em todas as esferas de governo, mas que não cumprem com suas funções 

precípuas para atribuir segurança jurídica às renúncias de receitas tributárias. 

Ainda que o ordenamento jurídico possa ser constantemente aprimorado para 

capturar novos obstáculos que se apresentem ao pleno funcionamento dos gastos tributários, 

bem como novas instituições possam ser criadas, não há elementos confiáveis para atribuir 

a atual situação de descalabro que marca a governança das renúncias de receitas tributárias 

a uma suposta insuficiência de meios. 
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Essa constatação exige perquirir a respeito das razões que possam explicar, ao 

menos em parte, o desapreço da administração pública e do controle social pela governança 

dos gastos tributários, mesmo diante dos efeitos nefastos que as renúncias causam para o 

orçamento público e, em última análise, para a capacidade do Estado de alcançar seus 

objetivos. 

É preciso reconhecer que métodos de controle da despesa pública – incluindo dos 

gastos tributários – são insuficientes para alcançar seus objetivos se as instituições 

responsáveis por sua execução não estiverem compromissadas com suas atribuições e com 

os resultados esperados. Em outras palavras, a mera previsão de exigências constitucionais 

e legais destinadas a conceder segurança jurídica aos gastos tributários – espelhada pela 

transparência, governança e controle da despesa pública – não asseguram qualquer resultado 

relevante, sem que as instituições cumpram com seus papéis precípuos.  

O desapego dos órgãos de controle em executar suas funções institucionais constitui 

o maior desafio enfrentado para a eficácia e eficiência dos gastos tributários, porque os 

instrumentos de governança pública dispostos para esta finalidade não recebem, por 

inúmeros atores, a devida importância que merecem. Algumas razões podem ser apontadas 

para esta realidade. 

A primeira manifestação desta conjuntura está no distanciamento do Direito e do 

Estado, cuja inseparabilidade foi objeto caro de estudo do institucionalismo clássico, aqui 

representado na doutrina de Thorstein Veblen. Ele demonstrou a existência de um processo, 

denominado de “enculturação” (enculturation), pelo qual as instituições afetam e modificam 

comportamentos dos indivíduos, mediante fluxos de informações que caracterizam 

aprendizados, sobretudo de valores culturais. Para Veblen, as instituições assumem um papel 

crítico na compreensão da sociedade, porque fazem parte da própria estrutura social.718 

Nesta teia de relações, o Direito demanda, como condição de existência, dos 

poderes e instituições do Estado, que preenchem as normas jurídicas para lhes dar sentido e 

executoriedade. Quando o ordenamento jurídico cria normas de regulação de uma sociedade 

cujas instituições não mais respondem ao propósito original das normas jurídicas, evidencia-

se uma incapacidade de o Direito regular essa sociedade de modo satisfatório, perdendo sua 

capacidade de constranger as instituições aos seus propósitos. Esse distanciamento pode se 

dar pela própria evolução da estrutura institucional, ou, de outro sentido, pode ocorrer pela 

 
718 VEBLEN, Thorstein. A teoria da classe ociosa – um estudo econômico das instituições. São Paulo: Editora 

Pioneira, 1965. 
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ausência de instituições em efetivo funcionamento capazes de dar concretude ao arcabouço 

normativo. 

A partir da segunda metade do século XX, a economia política institucionalista 

trouxe novas contribuições ao debate clássico, ao incluir no aculturamento social das 

instituições não apenas sua faceta de constrangimento às ações, mas também a sua 

capacidade habilitadora de alcançar objetivos econômicos e políticos, com potencial efetivo 

de alterar comportamentos individuais, numa visão holística do indivíduo na sociedade e em 

seus grupos, organizações, comunidades culturais e de diversos outros espectros. Nesse 

sentido, Ha-Joon Chang destaca que os mercados, na qualidade de instituições econômicas, 

são essencialmente constituídos pelo Direito, em sua expressão de poder do Estado, e 

também este, em boa medida, é resultado de uma construção jurídica, que lhe dá 

legitimidade.719 

 Como salienta Diogo Coutinho, 

“A economia política institucionalista reconhece, assim, o fato de 

que o direito está enraizado nas instituições econômicas e é delas 

constitutivo. Reconhece, também, que a arquitetura jurídica afeta 

qualitativamente as instituições à medida que define direitos e 

obrigações para seus operadores (por exemplo, no caso do Estado) e 

participantes (no caso do mercado), bem como pode assegurar-lhes 

legitimidade. Nesse sentido, o direito desempenha funções não 

pouco relevantes nas fases de planejamento, criação e modificação 

institucional. Disso se conclui que a estrutura de direitos e 

obrigações que embasa as instituições econômicas não é um 

elemento meramente epifenomenal. Ao contrário, o direito 

subjacente às estruturas institucionais pode e deve ser compreendido 

como componente enraizado e, portanto, não neutro ou 

indiferente.”720 

 

O distanciamento da relação umbilical entre o Direito e as instituições provoca, 

portanto, a incapacidade do primeiro em promover as transformações sociais às quais é 

destinado, por força da redução das características de constrangimento e de habilitação das 

instituições em modificar comportamentos sociais. 

E por quais motivos as instituições de governança estatal de gastos tributários se 

distanciaram do Direito, a gerar obscuridade e descontrole das renúncias tributárias? 

 
719 CHANG, Ha-Joon. Institutions and economic development: theory, policy and history. Journal of 

Institutional Economics, v. 7, n. 4, p. 473–498, 2011. 
720 COUTINHO, Diogo R. Direito e institucionalismo econômico: apontamentos sobre uma fértil agenda de 

pesquisa. Revista de Economia Política, v. 37, n. 3, p. 565-586, jul./set. 2017. 
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A principal razão se encontra na captura de recursos públicos para interesses 

particulares, de modo sistemático, transformando diversos gastos tributários em privilégios 

anticoncorrenciais odiosos, ao arrepio das balizas constitucionais. Gastos tributários passam 

a servir de instrumento político e econômico para favorecer empresas, desviar recursos para 

finalidades privadas e servir de instrumento para dar ares de legalidade à usurpação do 

patrimônio público. Interesses políticos capazes de influenciar no funcionamento das 

instituições desencaminham os atos e decisões públicos para assegurar a impunidade e a 

manutenção das conjunturas, numa batalha constante pela maior apropriação dos escassos 

recursos estatais. 

Como afirma Fernando Facury Scaff, 

“É necessário considerar que os fatores reais de poder vêm 

influenciando de forma mais intensa a obtenção de privilégios 

financeiros em nosso país, e reservando para si nacos do orçamento, 

seja pelo âmbito da receita, seja pelo da despesa [...]. Essa busca 

desenfreada pela captura de recursos públicos e renúncias fiscais 

vem acarretando menor quantidade de dinheiro disponível para 

enfrentar o grande desafio colocado pela Constituição de 1988 como 

um dos objetivos fundamentais de nosso país, que é a busca da 

redução das desigualdades sociais”.721 

 

Nesse contexto, a susceptibilidade das instituições a desvios éticos, ocasionada pela 

fraqueza de medidas de controle, captura de processos decisórios e falta de transparência, 

acentua os desafios de transformação da realidade, na desejada direção do desenvolvimento 

econômico e social sustentável. 

Esse cenário se torna mais arraigado e menos propenso a mudanças devido ao que 

se convencionou denominar de dependência de caminho (path dependence), ou seja, a 

constatação de que as escolhas realizadas na formação das instituições e as decisões políticas 

subjacentes exercem um efeito de constrangimento e limitação sobre o seu futuro 

desenvolvimento, em razão da tendência inercial das instituições que dificulta mudanças 

posteriores. Os processos de apropriação contínua das instituições para interesses 

particulares, portanto, reduzem significativamente as chances de alteração estrutural, exceto 

por movimentos externos e independentes.722 

 
721 SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual – Ensaio sobre Direito Financeiro, 

República e Direitos fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 559. 
722 A respeito das diversas acepções do path dependence e suas influências sobre o funcionamento das 

instituições, vide: PAGE, Scott E. Path dependence. Quarterly Journal of Political Science, v.1, n. 1, p. 87-

115, 2006. 
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Da perspectiva dos cidadãos e empresas beneficiados com gastos tributários –  

legitimamente instituídos ou com desvios de finalidade –, a dependência de caminhos 

também assume seu lugar. Recursos atribuídos a empresas pelo tratamento tributário 

diferenciado, com prazos indeterminados e sem governança pública, incorporam-se na vida 

das operações empresariais, de modo que se tornam parte integrante da própria atividade 

econômica, sendo absorvidos por modelos de negócios com caráter de definitividade e 

dependência. Eventuais reduções ou a extinção de gastos tributários com essas 

características podem trazer consequências negativas para seus beneficiários, aumentando a 

pressão de grupos empresariais para que seus interesses não sejam alterados, sob a constante 

ameaça de redução de empregos e da atividade econômica. Acresce-se ainda que a reduzidas 

exigências de conformidade e de transparência das empresas a respeito do gozo de gastos 

tributários, aliada à deficiência crônica de fiscalizações, estimulam as empresas a buscar por 

favores tributários e diminuem sua responsabilidade em contribuir com as políticas públicas 

interventoras, num círculo retroalimentado. 

Da perspectiva social, a baixa transparência dos gastos tributários, aliada à 

complexidade da legislação e ao acesso restrito a informações, reduz o escrutínio popular 

sobre as renúncias de receitas, pois dificulta a formação de uma percepção a respeito de 

privilégios financeiros concedidos a grupos específicos em detrimento da promoção de 

direitos fundamentais. Essa realidade acaba incutindo a ideia popular de que gastos por meio 

da lei tributária são preferíveis à despesa pública, não apenas pela confiança cega e liberal 

na capacidade de auto-organização do mercado, mas também pela desconfiança crônica na 

eficiência das despesas públicas. 

Nesse contexto, a susceptibilidade das instituições a desvios éticos aumenta 

substancialmente, tanto pela influência política guiada por interesses particulares quanto 

pelo desinteresse social em tomar parte da governança de decisões públicas. Como 

consequência, perpetuam-se desvios institucionais, arraigando a dependência de caminho e 

aumentando os desafios de mudanças.  

Numa ótica institucional, Mariana Prado e Michael Trebilcock debruçaram-se sobre 

as dificuldades de superar o path dependence, sobretudo em países em desenvolvimento, a 

partir de experiências malsucedidas que apenas transportaram modelos de países 

desenvolvidos, sem as devidas ponderações sobre especificidades locais. Sob o aprendizado 

dessas ocorrências, os autores apresentaram três possibilidades. 

Uma primeira abordagem consiste em identificar as instituições que efetivamente 

exercem suas funções de modo independente e eficiente, no país e no exterior, e replicá-las 
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localmente, mediante as necessárias adaptações de contexto, reproduzindo os aspectos 

positivos para as especificidades demandadas. 

A segunda alternativa compreende a reformulação gradual das instituições, numa 

sequência de prioridades, incluindo modificações que sejam necessárias para reforçar as 

primeiras alterações.  

Por último, pode-se promover o denominado atalho institucional (institutional 

bypass), que cria uma rota alternativa à instituição problemática, sem extingui-la, de modo 

mais eficiente e funcional, com foco em questões especificamente determinadas.723 

Em todos os casos, medidas destinadas a reduzir a possibilidade de desvios 

institucionais são essenciais, incluindo a profissionalização dos recursos humanos e a criação 

de uma estrutura de gestão com independência e autonomia para executar ações voltadas ao 

aperfeiçoamento das normas éticas, dotada de instrumentos eficazes de sanção, com a 

disponibilidade das condições instrumentais e capacidade gerencial para que as instituições 

públicas cumpram suas funções. Para tanto, são indispensáveis o constante monitoramento 

e fiscalização do cumprimento das normas de conduta, a adoção de processos decisórios 

colegiados e suas medidas de transparência. 

As alternativas apontadas podem ser aplicadas ao sistema de governança de gastos 

tributários atualmente praticado no país, com as necessárias adaptações de contexto e 

finalidade. 

Apesar das diversas instituições públicas que devem desempenhar papel de gestão 

e controle dos gastos tributários, verificou-se ao longo da pesquisa que, em esmagadora 

maioria, há deficiências crônicas em exercer essas funções, trazendo claros prejuízos à 

segurança jurídica das renúncias tributárias. Essa realidade reduz a possibilidade de adotar a 

primeira alternativa acima aventada, consistente em replicar modelos nacionais que 

apresentem bom grau de funcionamento na matéria, porque há falta de paradigmas 

confiáveis para exercer tal influência de modelo. 

No tocante a instituições estrangeiras, verificou-se que os modelos norte-americano 

e alemão de transparência e controle de gastos tributários se mostram mais avançados e 

eficientes no cenário internacional, porque buscam dar publicidade a respeito das renúncias 

de receitas tributárias, com clareza de critérios, metodologias apuradas e efetiva influência 

no processo orçamentário. Em ambos os países, são órgãos vinculados à formulação do 

 
723 PRADO, Mariana; TREBILCOCK, Michael. Path dependence, development, and the dynamics of 

institutional reform. The University of Toronto Law Journal, v. 59, n. 3, p. 341-379, 2009. 
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orçamento e à administração tributária que participam ativamente dos controles de subsídios 

de natureza tributária e financeira, mas, ainda assim, não estão dotados de poderes de decisão 

para estabelecer políticas de gastos tributários e suas características, que ainda permanecem 

na titularidade exclusiva dos agentes políticos. 

Alternativa que poderia ser aventada estaria na alteração de instituições atuais 

vinculadas à governança de gastos tributários no país, mediante a eleição de prioridades mais 

emergenciais nessa matéria, passando-se então para outras mudanças estruturais, até atingir-

se um contexto de segurança e eficiência administrativa. Ocorre que essa possibilidade se 

mostra dificultosa, por duas principais razões. 

Num primeiro plano, uma das relevantes dificuldades abordadas nesta tese, 

pertinente aos desvios institucionais, está na ausência de harmonia e comunicação entre 

estruturas dos Poderes e dos entes federativos, contribuindo para a desorganização e 

precariedade da governança das renúncias de receitas, de modo que a alteração de 

determinadas instituições, sem uma mudança conjuntural, teria baixa eficiência para 

transformar, com profundidade, o cenário atual de obscuridade e descontrole de gastos 

tributários. Em segundo lugar, mudanças conjunturais exigem capital político, consenso de 

interesses e apoio popular improváveis, em especial num tema caro para uma casta de 

privilegiados com influência econômica e política relevante. 

Permanece então factível prosseguir com a via do atalho institucional, mediante a 

instituição de órgãos multidisciplinares, na forma de Conselhos, plurais e com poder 

decisório, dotados de competência para definir parâmetros vinculativos de governança de 

gastos tributários pelos entes federativos de sua abrangência, e de apoio dos órgãos de 

fiscalização e aplicação de sanções. 

Um primeiro Conselho estaria afeto à governança de gastos tributários da União, 

com as seguintes características: 

a) Composição: representantes da Presidência da República, Casa Civil e de todos 

os Ministérios, em suas respectivas áreas de atuação; representantes da 

Controladoria Geral da União (CGU) e do Tribunal de Contas da União (TCU); 

representantes de confederações de empresas (indústria, comércio e serviços); 

representantes da sociedade, com comprovada competência técnica nas áreas de 

interesse. Mandatos fixos, não sujeitos à remoção. 

b) Órgãos técnicos: apoio e integração com o Conselho de Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas, o Sistema de Planejamento e Orçamento 
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Federal, o Sistema de Administração Financeira Federal e o Sistema de 

Contabilidade Federal; 

c) Competências: fixar regras de transparência e governança de gastos tributários, 

de observância obrigatória pela administração federal; examinar, 

obrigatoriamente, quaisquer propostas legislativas de instituição, modificação, 

prorrogação ou extinção de gastos tributários, emitindo parecer fundamentado, 

que teria caráter vinculante ao processo legislativo e ao planejamento; gerir as 

medidas de controle periódico da eficiência, eficácia e efetividade dos gastos 

tributários, com apoio de outros órgãos, propondo alterações; gerir as medidas 

de fiscalização e imposição de sanções, com apoio de outros órgãos; definir 

procedimentos para exercer suas competências em conjunto com o Conselho 

equivalente no âmbito dos Estados, sempre que os gastos tributários exigirem 

coordenação no federalismo fiscal cooperativo; 

d) Decisões: periódicas, colegiadas, públicas e amplamente divulgadas. 

 

Outros dois Conselhos deveriam ser criados: o primeiro no âmbito dos Estados e 

DF, e o segundo no âmbito de Municípios (inclusive por meio de consórcios ou associações), 

segundo parâmetros condizentes com a relevância de gastos tributários para o orçamento das 

cidades envolvidas, com foco especial em regiões metropolitanas. Naturalmente, a 

composição desses Conselhos deveria ser adaptada à realidade dos entes subnacionais, sob 

a premissa fundamental de participação da sociedade, decisão colegiada e transparência. 

São propostas evidentemente embrionárias, que exigiriam maior aprofundamento 

para que pudessem cumprir com seu objetivo maior de reverter a dependência de caminho 

que assola as instituições atuais vinculadas à governança dos gastos tributários, com vistas 

a favorecer a atividade financeira do Estado em cumprir com seus fins constitucionais. 

Com isso, responde-se à segunda questão-base inicialmente introduzida como 

horizonte de pesquisa: A partir da resposta à primeira questão formulada, na hipótese de 

inexistência ou de não utilização efetiva, total ou parcial, de instrumentos necessários e 

suficientes de planejamento, transparência e gestão de gastos tributários, é possível 

apresentar soluções para assegurar a eficácia, eficiência e efetividade desses gastos no 

âmbito da atividade financeira do Estado?  

Sim, é possível apresentar soluções para assegurar a eficácia, eficiência e 

efetividade dos gastos tributários no âmbito da atividade financeira do Estado. As respostas 
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possíveis devem passar pelo reconhecimento de que as instituições vinculadas à governança 

de gastos tributários estão viciadas, com difícil espaço de recuperação, em especial pela 

apropriação de suas funções por forças políticas e econômicas protetoras de interesses 

privados. Com isso, exige-se a adoção de atalhos, consistentes na criação de novos 

parâmetros institucionais sem a extinção dos existentes, mediante paradigmas que garantam 

uma análise plural, interdisciplinar, ampla e transparente das decisões públicas em matéria 

de gastos tributários e de sua execução no planejamento, no orçamento e na vida dos 

indivíduos e das empresas. 

Somente um esforço conjunto de inúmeros atores comprometidos com o 

fortalecimento da democracia, com o exercício responsável dos poderes e com os ideais 

republicanos, será capaz de dar a plena concretude aos valores e objetivos da Constituição 

Federal de 1988, sintetizados na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Como 

disse Rui Barbosa: “A República não precisa de fazer-se terrível, mas de ser amável; não 

deve perseguir, mas conciliar; não carece de vingar-se, mas de esquecer; não tem que se 

coser na pele das antigas reações, mas que alargar e consolidar a liberdade”. 
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