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Resumo 

Objetivo - Este estudo busca identificar a existência e os efeitos de problemas de 

agência nos processos que levam à concessão e acompanhamento de renúncias 

fiscais que, embora sejam justificadas em prol de políticas públicas, acabam por 

reduzir a arrecadação tributária potencial dos governos. 

Metodologia - Como dados secundários, foram analisados os dados referentes a três 

leis que concederam benefícios fiscais de Imposto Sobre Serviços na Cidade do Rio 

de Janeiro e comparadas as justificativas dos projetos de lei e os resultados obtidos 

após a vigência das leis. Como dados primários, foram entrevistadas autoridades do 

Poder Executivo, Legislativo e representantes de associações empresariais, 

envolvidas no processo de concessão de renúncias fiscais, buscando identificar os 

motivos da ineficiência das renúncias, à luz da Teoria da Agência. 

Resultados - Os dados secundários evidenciaram que as justificativas das renúncias 

não se realizaram, perpetuando perdas de arrecadação para o município, enquanto 

que as entrevistas evidenciaram a ineficiência dos mecanismos de concessão e de 

controle das renúncias fiscais. 

Limitações - Embora os dados secundários tenham se limitado a renúncias fiscais do 

Imposto Sobre Serviços na Cidade do Rio de Janeiro, as entrevistas identificam 

problemas de agência que podem se reproduzir em outros tributos, outros municípios 

e outros níveis de governo. 

Contribuições práticas - Os resultados apontam caminhos para aperfeiçoamento 

das renúncias fiscais, tanto na avaliação prévia quanto na avaliação periódica, a 

posteriori. 

Contribuições sociais - O aperfeiçoamento do processo de concessão e 

acompanhamento de renúncias fiscais colabora para a melhoria da qualidade do gasto 

público. 

Originalidade – Há estudos relacionando a Teoria da Agência a questões tributárias 

mas não identificamos estudos específicos sobre as renúncias fiscais. 

Palavras-chave - renúncias fiscais, teoria da agência, tributos municipais. 

Categoria do artigo - Dissertação de Mestrado / Artigo original. 



 
 

Abstract 

Purpose - This study seeks to identify the existence and effects of agency problems 

in the processes that lead to the granting and monitoring of tax waivers that, although 

justified for the sake of public policies, end up reducing the potential tax collection 

revenue of governments. 

Methodology – In terms of secondary data, data was analyzed pertaining to three 

laws granting tax benefits from the City of Rio de Janeiro’s Tax on Services and a 

comparison was made between the original justifications for the bills and the results 

that were effectively obtained after the waivers were introduced. As regards primary 

data, interviews were set up with representatives from the Executive and Legislative 

branches of power and from business associations involved in the process of granting 

tax waivers, in an attempt to identify the reasons for the inefficiency of the waivers, in 

the light of Agency Theory. 

Findings – The secondary data demonstrated that the justifications for the waivers 

were not borne out, perpetuating tax revenue losses for the municipality, while the 

interviews showed the inefficiency of the mechanisms for granting and controlling tax 

waivers. 

Research limitations - Although the secondary data used was limited to tax waivers 

of the Tax on Services in the City of Rio de Janeiro, the interviews identified agency 

problems that may be reproduced in other taxes, other municipalities and at other 

levels of government. 

Practical implications - The findings show ways in which tax waivers may be 

improved, involving both the prior assessment and the a posteriori periodic 

assessment processes. 

Social implications - Improving the process of granting and monitoring tax waivers 

helps to improve the quality of public spending. 

Originality – There are studies relating Agency Theory to tax issues, but we have not 

identified specific studies on tax waivers. 

Keywords - tax waivers, agency theory, municipal taxes. 

Paper category - Master's Thesis / Original article. 
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 1 INTRODUÇÃO 

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que sua 

organização político-administrativa compreende a União, os Estados e os Municípios, 

concedendo-lhes autonomia que inclui a capacidade de instituir tributos, nos moldes 

definidos na própria Carta Magna. Esta descentralização administrativa incluiu os 

municípios como um terceiro nível federativo, ampliando suas competências e sua 

autonomia financeira, conforme observado por Santos (2003). O fenômeno da 

descentralização, por si só, já é objeto de diversos estudos e, conforme Souza (2001), 

a (re)construção de um sistema federal voltado para a divisão do poder político e 

tributário sem promover desequilíbrios é tarefa intrinsecamente contraditória. 

1.1 O PROBLEMA 

Possuidores de autonomia para instituir, administrar e cobrar tributos, os entes 

federativos possuem também, dentro de parâmetros definidos na legislação, a 

capacidade de conceder benefícios fiscais. Estes benefícios podem ser 

operacionalizados de diferentes formas, objetivando a atração de novas empresas, a 

geração de empregos e, por um aumento da base tributada, o aumento da 

arrecadação, servindo a objetivos que se encontram além do interesse financeiro, 

como é próprio do fenômeno da extrafiscalidade (Correia Neto, 2015). Neste contexto, 

o legislador pressupõe que a redução do tributo poderá favorecer um comportamento 

desejado, utilizando a norma tributária com outro propósito que não a arrecadação e 

sim o encorajamento de ações (Correia Neto, 2015). 

Podem os municípios criar, por lei, os seguintes tributos: impostos, taxas e 

contribuições de melhoria, sendo os primeiros, os mais significativos em termos de 

arrecadação. Os impostos que os municípios estão autorizados a instituir são o 

imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU, o imposto sobre 

serviços de qualquer natureza - ISS e o imposto sobre transmissão de imóveis por ato 

oneroso inter-vivos - ITBI. Destes, o ISS é o principal item das receitas tributárias de 

muitos municípios e é arrecadado mais intensamente onde haja maior nível de 

atividade econômica (Santos, 2003). 
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Tais impostos constituem fonte de receitas próprias dos municípios e, se bem 

administrados, diminuem a dependência dos repasses dos Estados e da União, 

também estabelecidos na Constituição Federal. Nóbrega (2000), porém, alertou que 

o processo de transferências intragovernamentais acaba por muitas vezes 

incentivando o que denominou de preguiça fiscal, onde o ente não tem incentivo para 

aumentar suas receitas próprias, num comportamento que a Teoria da Agência, que 

abordaremos adiante, classifica como risco moral. Neste contexto, o ISS e o IPTU 

possuem significativo peso nas receitas próprias, indicando que os governos 

municipais deveriam implantar melhorias quanto a apuração, arrecadação e 

fiscalização desses impostos nas palavras de Caetano, Ávila e Tavares (2017). 

Justamente na administração destes tributos é que repousa a autonomia para 

instituir renúncias fiscais, que constituem um recurso utilizado em políticas públicas 

para buscar o desenvolvimento da economia, a geração de empregos e o aumento da 

arrecadação ao atrair novas empresas. Nóbrega (2000), entretanto, alerta para a 

estratégia indiscriminada, adotada por estados e municípios, de concessão de 

renúncias fiscais, levando ao que se convencionou chamar de guerra fiscal. Este 

fenômeno acaba por aumentar as desigualdades regionais em detrimento dos estados 

e municípios mais pobres. Como todos concedem benefícios semelhantes, empresas 

instalar-se-ão onde existirem condições mais favoráveis de infraestrutura e mercado 

consumidor, facilidades disponíveis justamente nas localidades mais ricas (Nóbrega, 

2000). 

São frequentes as decisões das empresas de realocar ou expandir suas 

operações através das fronteiras estaduais em troca de subsídios (Raghunandan, 

2017). Porém, a atratividade de empresas para um determinado local não se resume à 

questão tributária. Empresas de alta tecnologia não se mantêm e não se destinam ao 

Vale do Silício apenas para pagar menos impostos, como concluíram Serrato & Zidar 

(2016).  

Azevedo e Cabello (2018) chamam atenção para o fato de que os municípios 

que mais recebem transferências governamentais não encontram necessidade de 

instituir renúncias fiscais, ao contrário dos que menos recebem transferências. As 

renúncias fiscais seriam a opção das Prefeituras para alavancar a economia local. 
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Os requisitos para tais concessões estão estabelecidos na Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000. Também chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, 

foi a primeira na história brasileira a instituir normas gerais sobre o controle dos efeitos 

dos benefícios fiscais no direito financeiro (Henriques, 2010). No entanto, carece a 

legislação de estabelecer regras para o acompanhamento destas benesses, que 

devem ser auditadas quanto ao desempenho e suas informações publicadas de forma 

abrangente, garantindo a transparência fiscal (Swift, 2006).  

Estudos apresentados adiante mostram que a falta de acompanhamento a 

posteriori das renúncias fiscais não é um fenômeno restrito ao nível municipal, nem 

mesmo é exclusivo do Brasil. A Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD (2010) também aponta o problema da falta de 

acompanhamento das renúncias entre seus países-membros. 

Em um estudo sobre efeitos das renúncias fiscais, o Tribunal de Contas da 

União - TCU (2020) revelou que a desoneração tributária sobre os itens da cesta 

básica é muito menos eficiente que o Programa Bolsa Família para reduzir a 

desigualdade de renda, enquanto Swift (2006) afirma que os mais pobres não são 

beneficiados pela renúncia fiscal pois sua renda está abaixo do limite de impostos.  

Na mesma linha, Immervoll, Levy, Nogueira, O’Donoghue e Siqueira (2013) 

afirmam que no Brasil, onde predominam impostos indiretos e há uma distribuição de 

renda altamente desigual, o sistema tributário se torna uma ferramenta distributiva 

pobre. Some-se a este problema o sentimento popular de que os grupos mais 

abastados tendem a se beneficiar mais das concessões fiscais (Herwig et al, 2013). 

Sob a ótica da Teoria da Agência, a renúncia fiscal constitui uma forma de 

intervenção do Estado na economia, no intuito de fazer os agentes econômicos 

(empresas) agir no interesse do Estado (Przeworski, 2006), oferecendo-lhes ganhos 

sem, contudo, possuir todas as informações ex-ante e, também, abrindo mão de 

apurá-las ex-post, talvez para não incorrer em custos de monitoramento destinados a 

limitar extravagâncias ou atividades anômalas do agente, conforme Fontes Filho 

(2008). 
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1.2   OBJETIVO E DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Dentro do cenário apresentado, busca-se identificar como os problemas de 

agência influenciam na efetividade das renúncias fiscais. 

O presente estudo está delimitado às renúncias fiscais concedidas em âmbito 

municipal aos contribuintes do Imposto Sobre Serviços – ISS, tomando por base o 

Município do Rio de Janeiro. 

Este imposto representa a maior fonte de arrecadação tributária própria do 

Município, tendo alcançado o valor de R$5,9 bilhões no ano de 2020, segundo a 

Controladoria Geral do Município – CGM (2021), e seu arcabouço legal contempla 

diversas renúncias fiscais.  

O Município do Rio de Janeiro, adiante descrito na metodologia como caso de 

análise, com base em suas prerrogativas constitucionais, instituiu através de leis os 

três impostos de sua competência: ISS, ITBI e IPTU. No caso particular do Imposto 

Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, o Município do Rio de Janeiro se utiliza 

das seguintes formas de renúncias fiscais, todas extraídas do Código Tributário 

Municipal, Lei 691, de 24 de dezembro de 1984: 

● Isenções, relacionadas no artigo 12; 

● Reduções de base de cálculo, como as estabelecidas no artigo 17, para os 

serviços de construção civil e no artigo 26 para os planos de saúde; 

● Redução de alíquotas, relacionadas no inciso II, do artigo 33. 

Não cabe considerar como renúncia fiscal no presente estudo as imunidades, 

determinadas pela Constituição Federal, e as não-incidências, estabelecidas em Lei 

Complementares Federais, que devem ser obrigatoriamente observadas pelas 

administrações municipais. Nestes casos, a renúncia fiscal é determinada por uma 

legislação federal que deve ser seguida pelos municípios como uma limitação ao 

poder de tributar, já que as imunidades, conforme Falcão (1961), resguardam 

princípios fundamentais do regime e a incolumidade de valores éticos e culturais que 

o ordenamento constitucional consagra. Para Henriques (2010), as imunidades, longe 

de agirem sobre a regra de incidência tributária, atuam em plano diverso, restringindo 

o poder impositivo dos entes políticos 
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Também não fazem parte do escopo deste trabalho os subsídios ou 

subvenções, definidas como “auxílio financeiro, previsto no orçamento público, para 

ajudar entidades públicas ou particulares a desenvolver atividades assistenciais, 

culturais ou empresariais” nas palavras de Oliveira (2006), já que estas modalidades 

beneficiam determinados segmentos econômicos com despesas diretas, aprovadas 

na lei orçamentária anual, e sujeitos a todo tipo de acompanhamento da execução 

orçamentária por parte dos órgãos fiscalizadores. 

1.3   A JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

A falta de transparência sobre os dados das renúncias fiscais reduz o controle 

social e, por consequência, a qualidade dos gastos públicos, segundo Santos, Reis, 

Pinho e Vilar (2019), que também destacam a ausência na literatura nacional de 

referências à transparência ou dados abertos sobre renúncia fiscal.  

Num contexto de crise fiscal, especialmente no Município do Rio de Janeiro 

onde notícias divulgadas pela equipe de transição do governo que assumiu em 2021 

davam conta de um déficit orçamentário da ordem de R$10 bilhões, o controle das 

renúncias fiscais adquire especial importância. 

A queda de receita é um dos principais motivos apontados para a atual crise 

fiscal pela qual passam a União, os Estados e os Municípios, impedindo-os de investir 

e limitando-os, com muito esforço, ao pagamento de salários, previdência e dívidas 

(Tamanini, 2020). 

1.4   A ESTRUTURA DO TRABALHO 

Dada a importância do tema e a inexistência de avaliações dos efeitos das 

renúncias fiscais do ISS no Município do Rio de Janeiro, entendemos que o estudo 

neste campo deveria ser iniciado por um levantamento do histórico de algumas 

renúncias, partindo de suas justificativas, que constam nos projetos enviados à 

Câmara Municipal, até avaliarmos, com dados reais, se os objetivos citados nos 

projetos foram alcançados. 

Este trabalho amostral permitiu coletar subsídios para compreender melhor o 

campo de pesquisa e fortalecer a justificativa e a importância do estudo.  
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Após, apresentamos o referencial teórico das renúncias fiscais e abordamos 

este tema sob a ótica da Teoria da Agência, entendida e justificada nessa seção como 

referencial adequado para compreender o problema de estudo proposto. 

Em seguida, apresentamos um panorama da questão das renúncias fiscais e 

da transparência do tema em países membros da OECD e em estados americanos, 

mostrando a relevância do tema no mundo globalizado, e também que o tema 

mereceu atenção de organismos normativos internacionais de contabilidade. 

Voltando ao contexto nacional, a seção seguinte traz como contextualização 

a evolução advinda da Lei de Responsabilidade Fiscal, retratando a metodologia atual 

de criação e de acompanhamento das renúncias fiscais. 

Como dados primários de pesquisa, apresentamos na sequência a 

metodologia de entrevistas semiestruturadas e os resultados obtidos através do 

método de análise de conteúdo, com base no qual foram realizadas as análises das 

entrevistas e elaboradas as conclusões do presente trabalho.  

2   CONTEXTO: ESTUDO AMOSTRAL DE RENÚNCIAS FISCAIS DO ISS  

 Para contextualizarmos a análise das renúncias fiscais do ISS no Município do 

Rio de Janeiro, selecionamos três leis que instituíram benefícios para diferentes 

setores econômicos, analisando desde as justificativas apresentadas no projeto 

enviado à Câmara até a apuração de seus resultados concretos, verificando se os 

objetivos pretendidos foram alcançados.  

Ressalte-se que tal acompanhamento não é divulgado em nenhum 

demonstrativo contábil ou de prestação de contas da Prefeitura, sinalizando que as 

justificativas previamente apresentadas não são efetivamente acompanhadas. O que 

evidencia, de início, uma fragilidade das estruturas de monitoramento e uma ausência 

de transparência. 

Para estes levantamentos, obtivemos, com anuência do Auditor-Chefe da 

Receita da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, acesso aos dados 

agregados das empresas que compõem cada setor analisado no sistema da Nota 

Carioca, de forma que não haja qualquer individualização por empresa que ofenda o 
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sigilo fiscal, estabelecido no artigo 198 da Lei Nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, o 

Código Tributário Nacional. 

Os dados foram tabulados de acordo com as justificativas apresentadas na 

mensagem de encaminhamento dos projetos à Câmara Municipal, comparando, 

conforme o caso, o número de novas empresas e a arrecadação obtida no período 

anterior e posterior à sanção das leis. 

2.1   A LEI Nº 5.588 - INCENTIVO ÀS CORRETORAS DE RESSEGUROS 

 Em 22 de abril de 2009, o poder executivo encaminhou à Câmara de 

Vereadores a Mensagem Nº 12 onde propunha o Projeto de Lei Nº132/2009 que 

continha apenas dois artigos, conforme segue: 

PROJETO DE LEI Nº 132/2009 

○ EMENTA: 

ACRESCENTA ITEM NO INCISO II, DO ART. 

33, DA LEI Nº 691, DE 24 DE DEZEMBRO DE 

1984. 

Autor(es): Poder Executivo 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

D E C R E T A : 

Art. 1º Fica acrescentado item no inciso II, do art. 33, da Lei nº 691, de 24 de 

dezembro de 1984, com a seguinte redação: 

“Art. 33. (...) 

II – Alíquotas específicas: 

______ - Serviços de agenciamento, corretagem, intermediação e 

representação, quando relativos a resseguros……………………………....2% 

(...)” (NR) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

EDUARDO PAES 

http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/19925Lei_691_84.pdf
http://smaonline.rio.rj.gov.br/legis_consulta/19925Lei_691_84.pdf
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 Este projeto de lei alterava a alíquota do Imposto Sobre Serviços incidente 

sobre a atividade das corretoras de resseguros de 5% para 2%, uma renúncia de 60% 

do imposto. 

Após oito pedidos de adiamento da votação e cinco sessões com falta de 

quórum, o projeto foi aprovado em duas discussões em 29 de maio de 2013 e 

encaminhado ao Prefeito que sancionou a Lei em 10 de junho de 2013, publicando-a 

no Diário Oficial de 11 de junho de 2013 sob o número 5.588. 

Tão importante quanto o texto do projeto, posteriormente convertido em lei, é o 

conteúdo da mensagem de encaminhamento do citado projeto. Nela, lê-se: 

“Trata-se da redução, para 2%, da alíquota do Imposto sobre Serviços de 

Qualquer Natureza relativo às atividades de agenciamento, corretagem, 

intermediação e representação, quando relativas a resseguros. 

Após o encerramento do monopólio na área de resseguros com o advento da 

Lei Complementar nacional nº 126, de 15 de janeiro de 2007, no final daquele 

ano, os governos estadual e municipal e entidades privadas firmaram um 

protocolo de intenções para transformar o Município do Rio de Janeiro em um 

grande centro de resseguros. 

Conta muito para essa decisão o fato de que na cidade já se encontram 

algumas das principais entidades que compõem esse mercado. Porém, é 

preciso atrair muito mais para que efetivamente esse polo se torne uma 

realidade. A concessão de incentivos fiscais deverá atrair grandes 

empreendimentos internacionais para o Município. Acreditamos que a 

redução da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 

colaboraria de forma substancial para a consagração daquele polo no 

Município. 

Como o incentivo visa à instalação de uma substancial quantidade de 

grandes empresas, com volumoso movimento, a perda inicial de arrecadação 

deverá ser rápida e amplamente compensada. 

Por esses motivos acredito que a visão de Vossas Excelências se coadune 

com o apoio à iniciativa.” 

 Justifica-se a redução de 60% no ISS incidente sobre o serviço de corretagem 

de resseguros com a perspectiva da criação de um polo daquela atividade no 
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Município do Rio de Janeiro que compensaria rapidamente a perda de arrecadação 

com “volumoso movimento”. 

Note-se que entre o encaminhamento do projeto e sua sanção transcorreram 

pouco mais de quatro anos, onde foi criada a expectativa pelo benefício no setor 

econômico em comento. 

 A avaliação ex-post consistiu inicialmente em identificar, entre 2010, ano de 

implantação da nota fiscal eletrônica no Município do Rio de Janeiro, e 2020 quantas 

empresas estavam ativas no sistema da Nota Carioca com código de atividade 

econômica (CAE) nº 212199, de corretagem de resseguros. Os resultados, conforme 

tabela 01, foram: 

Atividade 
Principal 

DESCRIÇÃO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

212199 CORRETAGEM 
DE 
RESSEGUROS 

         
 

26 

         
 

26 

         
 

26 

         
 

26 

         
 

27 

         
 

31 

         
 

35 

         
 

35 

         
 

38 

         
 

38 

         
 

39 

Tabela 01 – Elaboração própria. Fonte: Sistema da Nota Carioca 

Nota-se que do ano de vigência (2013) até o presente ano houve um acréscimo 

no número de empresas atuando no ramo de corretagem de resseguros no município, 

na ordem de 50%. 

Para análise dos valores arrecadados, levantamos inicialmente os valores de 

ISS recolhidos no código de serviços 10.01.02 (agenciamento, corretagem ou 

intermediação de seguros ou resseguros) da Nota Carioca até o ano de 2013, 

inclusive. De 2013 em diante, com a criação de códigos distintos em setembro, em 

função da criação da alíquota diferenciada, coletamos os valores de ISS recolhidos 

nos códigos 10.01.06 (agenciamento, corretagem ou intermediação quando relativos 

a seguros) e 10.01.07 (agenciamento, corretagem ou intermediação quando relativos 

a resseguros). A renúncia equivale à diferença entre o que foi recolhido a 2% no 

código 10.01.07 e quanto teria sido recolhido, caso a alíquota fosse mantida em 5%. 

Com a atualização dos valores anuais pelo IPCA-E, índice de correção adotado 

pela Prefeitura para reajustar seus impostos, chegamos a um montante de renúncia 

acumulada superior a R$39 milhões, conforme tabela 02. 
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Em R$ milhões           

Atividade Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10.01.02 Seguros e 

Resseguros 

6,7 23,0 26,3 9,9       

10.01.06 Seguros    1,6 6,7 7,6 8,8 8,7 8,5 9,6 

10.01.07 Resseguros    0,8 2,8 3,1 3,0 3,4 4,3 4,8 

TOTAL 6,7 23,0 26,3 12,3 9,6 10,7 11,8 12,0 12,8 14,4 

 Renúncia 

Nominal 

   1,1 4,2 4,6 4,5 5,0 6,5 7,2 

 IPCA-E    5,85% 6,46% 10,71% 6,58% 2,94% 3,86% 3,91% 

 Renúncia  

Atualizada 

   1,7 5,9 6,0 5,3 5,6 7,0 7,5 

 Renúncia 

Acumulada 

   1,7 7,6 13,6 19,0 24,6 31,6 39,1 

Tabela 02 Elaboração 

própria. Fonte: 

Sistema da Nota 

Carioca 

 

          

A análise do ISS recolhido pelo segmento, incluindo a corretagem de seguros 

e resseguros também indica estagnação a partir de 2013, mostrando que não ocorreu 

o “volumoso movimento” que compensaria rapidamente a perda de arrecadação e que 

serviu de justificativa para a renúncia, embora tenha havido aumento no número de 

empresas em atividade. 

2.2   A LEI Nº 6.263 - INCENTIVO AO SERVIÇO DE STREAMING 

 Em virtude da inclusão dos serviços de disponibilização, sem cessão definitiva, 

de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, mais conhecido 

como serviços de streaming na lista de incidência do ISS estabelecida na Lei 

Complementar Nº 116, de 31 de julho de 2003, o poder executivo encaminhou à 

Câmara Municipal, em 19 de junho de 2017, a Mensagem Nº 18, que continha o 

Projeto de Lei Nº 267/2017 do qual extraímos os seguintes trechos para fomentar 

nosso estudo:  
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PROJETO DE LEI Nº 267/2017 

EMENTA: 

ALTERA A LEI Nº 691, DE 24 DE 
DEZEMBRO DE 1984 – CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, EM 
RAZÃO DE MODIFICAÇÕES 
FEITAS NA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 
116, DE 31 DE JULHO DE 2003, 
PELA LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL Nº 157, DE 29 DE 
DEZEMBRO DE 2016. 

Autor(es): PODER EXECUTIVO 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

D E C R E T A : 
Art. 1º A Lei nº 691, de 24 de dezembro de 1984, passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos: 
 

“Art. 8º (...) 
 

(...) 
 

1.09 – Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, 
vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de 
livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 
prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 
12.485, de 12 de setembro de 2011). 
(...) (NR)” 

“Art. 33. (...) 

II – Alíquotas específicas: 

22 – Serviços de disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de 

áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de 

livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de conteúdos pelas 

prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, 

de 12 de setembro de 2011), previstos no subitem 1.09 da lista do art. 8º....2% 

(...)” (NR) 

A nova atividade foi incluída no rol da tributação já com a alíquota mínima de 

2%, com o município abrindo mão de 3% do valor dos serviços, já que a alíquota 

máxima é de 5%. Ou seja, para cada real cobrado o município abriria mão de R$1,5, 

numa renúncia de 60% do imposto devido. 

Do texto da mensagem, destacamos os seguintes trechos: 
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“A terceira alteração consiste na inclusão dos serviços de disponibilização, 

sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio 

da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a 

distribuição de conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso 

Condicionado, de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011 – 

subitem 1.09 – no art. 33, inciso II, item 2, da Lei nº 691, de 1984 – 

estabelecendo-se uma alíquota de dois por cento como atrativo para que o 

prestador da atividade se mantenha ou venha a se estabelecer neste 

Município. 

(........................................................................................................................) 

Compete informar que o presente Projeto não envolve renúncia de receita de 

que trata o art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal”. 

A opção pela alíquota mínima é manter ou atrair novas empresas para o 

município. Cabe questionar a afirmação do Poder Executivo de que não há renúncia 

pois, ao optar pela aplicação da alíquota mínima, há o fenômeno do gasto tributário 

(tax expenditure) deduzindo a receita potencial. 

 Na análise ex-post, da base obtida, excluímos os registros dos optantes pelo 

regime tributário do Simples Nacional pois estes recolhem o ISS de acordo com sua 

faixa de faturamento, independente da alíquota fixada para o serviço. Identificamos 

então 88 empresas registradas no sistema da Nota Carioca emitindo notas fiscais de 

serviços com os códigos 01.09.01 (quando prestado para pessoas jurídicas) e 

01.09.02 (quando prestados para pessoas físicas). 

 Para identificar quantas já existiam no município e quantas foram atraídas após 

o estabelecimento da alíquota reduzida, fizemos um corte na data de concessão do 

alvará em 16/10/2017, data da publicação da Lei Nº 6.263, que resultou do Projeto de 

Lei Nº 267/2017. O resultado indicou 65 empresas já em atividade anteriormente e 23 

que iniciaram suas atividades após a edição da Lei. 

 Considerando que para aquelas empresas que já estavam estabelecidas no 

Município do Rio de Janeiro a alíquota beneficiada representou uma renúncia de 

receita de 60% (renúncia potencial) e que as novas empresas representaram uma 

receita adicional, elaboramos o seguinte quadro comparativo:  
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   (em R$ milhões) 

 Quantidade 2018 2019 

(1)ISS pago: empresas estabelecidas antes da Lei  65 4,92 9,90 

(2)ISS pago: empresas estabelecidas após a Lei 23 0,01 1,27 

    

(3)Renúncia potencial nominal (1)x 1,5  7,37 14,85 

Acréscimo de receita nominal (2)  0,01 1,27 

(4)Renúncia potencial nominal líquida (3)-(2)  7,36 13,57 

    

IPCA-E  3,86% 3,91% 

Renúncia potencial líquida corrigida para 2020  7,94 14,10 

Renúncia potencial líquida acumulada em 2020  7,94 22,05 

TABELA 03 – Elaboração própria. Fonte: Sistema da Nota Carioca    

  

O levantamento demonstra que as empresas atraídas para o município não 

geraram receita tributária que compensasse o montante renunciado sobre as 

empresas que aqui estavam. A renúncia acumulada corrigida supera R$22 milhões 

em dois anos. Uma pesquisa mais aprofundada poderia identificar, dentre as 

empresas que aqui estavam, quais teriam saído do município caso não fosse aplicada 

a alíquota mínima. 

2.3   A LEI Nº 6.263 - INCENTIVO AO SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE 

PUBLICIDADE 

 A tributação pelo ISS do serviço de veiculação de publicidade havia sido vetada 

quando da edição da Lei Complementar Nº 116, de 31 de julho de 2003. No entanto, 

em 2016, através de modificação naquela Lei Complementar, este serviço voltou a 

fazer parte do campo de incidência do ISS. Sendo assim, o poder executivo 

encaminhou à Câmara Municipal, em 19 de junho de 2017, a já citada Mensagem Nº 

18, que continha o Projeto de Lei Nº 267/2017 do qual destacamos outro trecho, 

conforme segue: 
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PROJETO DE LEI Nº 267/2017 

EMENTA: 

ALTERA A LEI Nº 691, DE 24 DE 
DEZEMBRO DE 1984 – CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, EM 
RAZÃO DE MODIFICAÇÕES 
FEITAS NA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 
116, DE 31 DE JULHO DE 2003, 
PELA LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL Nº 157, DE 29 DE 
DEZEMBRO DE 2016. 

Autor(es): PODER EXECUTIVO 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

D E C R E T A : 
Art. 1º A Lei nº 691, de 24 de dezembro de 1984, passa a vigorar com as 
seguintes alterações e acréscimos: 
 

“Art. 8º (...) 
 

(...) 
 

17.24 – Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e 
publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas 
modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de 
recepção livre e gratuita). 
(...) (NR)” 

“Art. 33. (...) 

II – Alíquotas específicas: 

3 – Serviços de inserção de textos, desenhos e outros materiais de 

propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, 

periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons 

e imagens de recepção livre e gratuita), bem como os serviços concernentes 

à sua concepção, redação e produção.......................................................3% 

(...)” (NR) 

A nova atividade foi incluída no rol da tributação do ISS com a alíquota de 3%, 

com o município abrindo mão de 2% do valor dos serviços, já que a alíquota máxima 

é de 5%. Do texto da mensagem, destacamos agora os seguintes trechos: 

“Proponho também a inclusão do serviço de inserção de textos, desenhos e 

outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio - exceto 

em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita – subitem 17.24 – 
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no art. 33, inciso II, item 3, da Lei nº 691, de 1984. 

(........................................................................................................................) 

Compete informar que o presente Projeto não envolve renúncia de receita de 

que trata o art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal”. 

Verifica-se que não há qualquer justificativa pela opção de conceder alíquota 

beneficiada, inferior a 5%. Mais uma vez cabe o questionamento à afirmação de que 

não há renúncia fiscal pois, ao optar por alíquota inferior à máxima, mais uma vez 

deduz-se a receita potencial do imposto, ainda que tal serviço não fizesse parte do 

campo de incidência anteriormente. 

Na análise ex-post, identificamos que das 97 empresas identificadas como 

emitentes de Nota Fiscal de Serviços com o código 17.25 - Serviços de inserção de 

textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio 

(exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita), apenas 9 se instalaram no 

Município do Rio de Janeiro após a vigência da Lei. Ou seja, a alíquota reduzida não 

teve um poder de atratividade significativo.  

  Em R$(milhões) 

 2018 2019 

TOTAL do código 17.25 R$65,98 R$62,07 

Renúncia Fiscal -alíquota de 3% - Lei 6.263/2017 R$43,98 R$41,38 

   

IPCA-E 3,86% 3,91% 

Renúncia potencial corrigida para 2020 R$ 47,47 R$ 43,00 

Renúncia potencial acumulada em 2020 R$ 47,47 R$ 90,47 

TABELA 04 – Elaboração própria. Fonte: Sistema da Nota Carioca   

A renúncia acumulada corrigida supera R$90 milhões em dois anos. Uma 

pesquisa mais aprofundada poderia também identificar, dentre as empresas que aqui 

estavam, quais teriam saído do município caso não fosse aplicada a alíquota reduzida. 
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3   REFERENCIAL TEÓRICO 

O conceito internacional de “Tax Expenditure”, gasto tributário em tradução 

livre, nasce dos estudos de Stanley S. Surrey no final da década de 1960, quando o 

governo americano enfrentava grave déficit orçamentário devido à guerra do Vietnã 

(Henriques, 2010). Os congressistas analisavam o orçamento público e nele não 

encontravam os valores “gastos” por meio de renúncias fiscais (Surrey, 1973). 

 As renúncias representam um tratamento tributário menos gravoso para os 

contribuintes beneficiados, acarretando um recolhimento menor de tributos e o 

empobrecimento do Estado na exata proporção do enriquecimento do contribuinte 

(Henriques, 2010).  

Pureza (2006) classifica o gasto tributário como modalidade de alocação de 

recursos públicos financiada por desonerações do sistema tributário e não pelo 

orçamento, reduzindo assim a transparência dos gastos, enquanto a Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN (2020) esclarece que o impacto das renúncias sobre os 

resultados fiscais dos entes públicos equivale ao do aumento de despesas.  

Segundo Nóbrega (2000), os incentivos diretos, como subsídios, são 

devidamente registrados no orçamento, ao passo que as renúncias fiscais, 

nomenclatura que será adotada neste trabalho, não constam de forma transparente 

no orçamento público. Sob este aspecto, é mais transparente e custoso controlar um 

subsídio, já que este exige seleção de beneficiários e publicidade (Tokman, Rodríguez 

e Marshall, 2006).  

Embora existam justificativas para as renúncias fiscais, é importante que sejam 

submetidas a controles da mesma forma que as demais despesas orçamentárias, pois 

o controle menos rigoroso criará um incentivo às renúncias, a despeito das 

considerações objetivas que justificariam tal escolha (Kraan, 2006). 

Caggiano (2021) identifica três espécies de fomento financeiro governamental: 

as desonerações tributárias (isenções, créditos presumidos, diferimentos e 

parcelamentos tributários e redução de alíquotas), os benefícios creditícios 

(empréstimos a juros favorecidos) e os benefícios financeiros (subvenções 

econômicas e transferências de capital). Note-se que apenas a primeira espécie não 

transita pelo orçamento público, reduzindo sua transparência. 
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As renúncias fiscais geram mais custos para o sistema tributário como um 

todo, pois abrem possibilidades de evasão que dificultam sua administração e 

controle, conforme Tokman et al (2006).  Ainda assim, as renúncias fiscais são, via de 

regra, aprovadas com mais facilidade pelo poder legislativo, pois são normas sem 

nenhum custo aparente (Henriques, 2010). Surrey (1973) sugere que o custo destas 

renúncias seria melhor compreendido pelos formuladores de políticas se fosse 

expresso como uma concessão em dinheiro equivalente.  

Diversos termos são utilizados para tal conceito no Brasil, tais como 

“incentivos”, “benefícios”, “favores”, “alívios”, “estímulos”, “desonerações” e 

“exonerações” indicando aspectos positivos, enquanto “renúncia de receita”, “gasto 

tributário” e “despesa fiscal” apontam aspectos negativos, ou seja, os custos 

financeiro-orçamentários da sua concessão (Correia Neto, 2015).  

Conforme apontado pela Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD, 2010), o valor da renúncia fiscal baseia-se em suposições e 

estimativas de como os contribuintes se comportariam sob determinadas condições. 

Metodologias simplistas estimam a renúncia fiscal projetando a receita com e sem tal 

benefício, pressupondo constantes os demais dados, sem levar em consideração as 

alterações de comportamento do contribuinte nos dois cenários (Henriques, 2010).  

A Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal, surgiu como principal instrumento regulador das contas 

públicas no Brasil, nas palavras de Sacramento (2015), além de buscar minorar os 

efeitos maléficos de uma competição tributária entre os entes federativos, adotando 

uma série de requisitos para a concessão de renúncias fiscais, conforme observado 

por Nóbrega (2000). 

Esta Lei faz seu próprio detalhamento daquilo que define como renúncia da 

seguinte forma, em seu artigo 14: 

§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 

concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 

modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos 

ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 

diferenciado. 
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 Henriques (2010), adotando o termo “gasto tributário” define o instituto da 

renúncia fiscal como o enunciado quantitativo, de caráter estritamente orçamentário, 

do valor estimado da redução de receita pública ocasionada por um benefício fiscal 

em um determinado intervalo de tempo.  

Em regra, a renúncia fiscal não está sujeita a qualquer prazo de validade ou 

prazo para reavaliação que permita, eventualmente, a proposição de correções ou 

simplesmente o seu encerramento (Pellegrini, 2014). Assim, as renúncias fiscais 

assumem o formato de benesse eterna pois, uma vez inseridas no sistema tributário, 

ali tenderão a permanecer para todo o sempre (Henriques, 2010). 

A perenidade das leis de renúncia fiscal gera estabilidade e segurança jurídica 

mas, em contrapartida, gera uma inércia que grupos de interesse que se beneficiam 

desta situação tentam conceituar como direitos adquiridos (Tokman et al, 2006), 

ocasionando uma perda de arrecadação que poderia ser revertida em serviços 

públicos e cujo montante é sistematicamente subestimado (Mancuso & Moreira, 

2013). 

Alguns países, para garantir o acompanhamento das renúncias fiscais, adotam 

o uso das chamadas “sunset clauses”, cláusulas de caducidade em tradução livre. 

Seu uso é defendido por aqueles que acreditam que tais dispositivos legais forçam as 

legislaturas a avaliar periodicamente a eficácia das renúncias, como observado por 

Viswanathan (2007). No Brasil, segundo Henriques (2010), são raros os casos de 

benefícios concedidos por prazo determinado, e ainda mais raras as impopulares 

propostas legislativas que tenham por objetivo suprimir benefícios já existentes. 

Segundo Caggiano (2021), como o incentivo visa a favorecer determinado 

agente/atividade, perpetuá-lo implicaria tributação decrescente de riqueza crescente, 

ou renúncia ineficiente de receita. 

3.1   AS RENÚNCIAS FISCAIS SOB A ÓTICA DA TEORIA DA AGÊNCIA 

As renúncias fiscais, por caracterizarem uma espécie de contrato, não formal, 

entre o ente tributante e as empresas, pode ser analisada sob a ótica da Teoria da 

Agência, que tem fundamento nos problemas de relacionamento entre o principal 

(contratante) e o agente que realizará a tarefa. Segundo Fontes Filho (2008), a 
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premissa básica da teoria é que, se ambas as partes em um relacionamento principal-

agente buscam maximizar sua função utilidade, nem sempre o agente vai agir no 

melhor interesse do principal. 

Azevedo, Silva e Chaves (2020) realizaram estudos sobre a arrecadação 

tributária municipal, focando no ITBI, e encontraram evidências de problemas de 

agência na relação das Prefeituras com os cartórios.   

Um problema de agência surge quando o comportamento cooperativo que 

poderia maximizar o bem estar coletivo não é compatível com o interesse próprio de 

cada indivíduo, caso em que surge a perda de eficiência (Lourenço & Sauerbronn, 

2017). Os problemas apontados por Eisenhardt (1989) residem na possível 

divergência de interesses entre as partes e no custo de controle da atividade do 

agente. 

A assimetria de informações entre contratante e contratado, ou ainda entre 

órgão regulador e a empresa regulada, é outro ponto central da Teoria da Agência, 

segundo Pinto Júnior e Pires (2000). Esta assimetria é a diferença das informações 

que as partes envolvidas em uma transação possuem, particularmente quando afetam 

o resultado final da transação (Fiani, 2020). 

Sob esta ótica, o Estado (principal) busca induzir o agente (empresa) a agir no 

seu interesse, oferecendo ao agente um benefício atrativo e permitindo que ele atue 

também em nome de seus próprios interesses (Przeworski,2006). Azevedo et al 

(2020) ressaltam que o Estado pode utilizar ferramentas para evitar que o contribuinte 

adote comportamentos que maximizem seus interesses em detrimento dos interesses 

estatais, aplicando incentivos e incidindo em custos de monitoramento. 

Dimensionar a atratividade deste benefício de modo que a sociedade seja 

beneficiada e não somente o contribuinte é um grande desafio, pois existe grau de 

incerteza e imprevisibilidade no comportamento do contribuinte que também é afetado 

por outros fatores e variáveis socioeconômicas que podem influenciar suas decisões, 

conforme Correia Neto (2015). Quanto mais renúncias fiscais forem instituídas, mais 

difícil será a fiscalização pela autoridade competente, abrindo espaço para evasão e 

fazendo com que o benefício seja utilizado por diferentes agentes ou para objetivos 

diferentes dos desejados pela Administração Pública (Tokman et al, 2006). 
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A concessão de renúncias fiscais envolve também dois aspectos da Teoria da 

Agência: a seleção adversa, onde as empresas de um determinado setor ou suas 

entidades representativas assumem compromissos, perante os gestores públicos, 

que de antemão sabem que não serão capazes de cumprir (Fiani, 2020) e o chamado 

risco moral que se refere à falta de esforço por parte das empresas (Eisenhardt, 1989) 

uma vez que a lei aprovada lhes garante os benefícios sem o devido 

acompanhamento. 

Uma das características fundamentais para análise das organizações, segundo 

estudo efetuado por Jensen (1983), é a medição de desempenho e o sistema de 

avaliação, justamente o que parece ser insatisfatório na relação do governo com o 

contribuinte no que tange às renúncias fiscais, já que os benefícios concedidos não 

são acompanhados, inexistindo uma avaliação de seu retorno para o Estado e a 

sociedade.  

Uma vez que o governo tem dificuldades para perceber que as empresas 

possuem interesses diferentes dos seus, mecanismos de governança tornam-se 

necessários (Lourenço & Sauerbronn, 2017). Investimentos em sistemas de 

informação, relatórios de processos e camadas adicionais de gestão revelam o 

comportamento do agente para o principal (Eisenhardt, 1989), mas geram custos. 

Evitar estes custos de monitoramento, incorridos pelo principal para acompanhamento 

do desempenho do agente, conforme identificado por Jensen e Meckling (1976), pode 

ser um dos possíveis motivos da falta de acompanhamento da efetividade das 

renúncias fiscais. Na mesma linha de possibilidade, Dever (2008) assinala que os 

custos de informação necessários para determinar o impacto de uma renúncia fiscal 

são altos e recaem exclusivamente sobre o ente público. 

Há que se considerar também que o agente é mais avesso ao risco que o 

principal (Eisenhardt, 1989). Os empresários arriscam o capital de suas empresas ao 

fazer investimentos enquanto que os formuladores de políticas públicas que envolvem 

renúncias fiscais comprometem o erário público, com o qual nem sempre têm o devido 

compromisso. Na linha de raciocínio de Fontes Filho (2003), o gestor público, no papel 

de principal, tem uma relação de permanência com a organização, podendo suportar 

oscilações nos resultados ao menos pelo período equivalente ao mandato dos 

governantes.  
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Lane (2013) aponta uma hipótese em que os políticos podem desenvolver suas 

próprias agendas, a fim de promover seus próprios interesses e, nestes casos, a 

concessão das renúncias fiscais poderiam fazer parte destas agendas próprias. 

Conforme Przeworski (2006), a intervenção do Estado na economia tem 

consequências distributivas e os regulados (agentes) buscarão a regulação 

(incentivos) que mais os beneficia, enquanto que os reguladores também podem 

buscar benefícios pessoais, dando origem a uma regulação criada para atender os 

regulados.  

Empresas e grupos empresariais têm uma forte motivação para fazer lobby por 

renúncias fiscais, exagerando nos possíveis benefícios econômicos e sociais que 

seriam gerados, levando a uma proliferação das benesses e comprometendo a 

responsabilidade fiscal (Swift, 2006). No mesmo sentido, Henriques (2010) destaca 

que a prática de lobby para aumentar os benefícios fiscais de grandes grupos 

econômicos cria um “canal aberto” para a corrupção. 

Przeworski (2006) também afirma que a própria capacidade do Estado intervir 

na economia o torna alvo de interesses particulares, abrindo espaço para o conluio. 

Daí a necessidade de implementação de mecanismos de avaliação da efetividade das 

renúncias fiscais pois, mesmo não havendo irregularidades, segundo Swift (2006), 

algumas renúncias podem estar desatualizadas e não serem mais eficazes porque 

foram originalmente promulgadas em resposta a um determinado conjunto de 

condições econômicas e sociais que há muito mudaram.  

No mesmo sentido apontam Tokman et al (2006) recomendando a revisão 

periódica das renúncias, uma vez que tanto a justificativa do Estado para a intervenção 

na economia quanto as vantagens e desvantagens de instrumentos alternativos à 

renúncia podem mudar com as circunstâncias e depender do contexto momentâneo. 

Afinal, a tarefa de melhorar o sistema tributário é constante, com duas vertentes: 

manter o sistema atualizado frente às mudanças nas estruturas de negócios de 

diversas atividades e avaliar e corrigir os erros do passado (Surrey, 1973). 

O referencial teórico exposto nos leva às seguintes suposições: 

1) Os mecanismos de controle das renúncias fiscais são insuficientes para 

avaliar sua efetividade na implementação de políticas públicas; 
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2) Os mecanismos de elaboração das propostas de renúncias fiscais não 

mitigam os problemas de seleção adversa e por isso não privilegiam 

adequadamente os interesses da Prefeitura e dos contribuintes, sob a 

ótica da Teoria da Agência; 

3) Características dos setores beneficiados influenciam na efetividade das 

renúncias fiscais. 

4   AS RENÚNCIAS FISCAIS EM PAÍSES DA OECD E EM ESTADOS 

AMERICANOS  

 A demanda por transparência dos gastos públicos tem forçado a discussão 

sobre os valores de renúncia de receitas tributárias que, conforme já exposto, não são 

divulgados de forma clara nos orçamentos públicos. 

 Estudo da OECD (2010) abordou diversos aspectos das renúncias fiscais de 

dez de seus países membros e, no tocante às avaliações ex post, os resultados não 

foram satisfatórios, conforme passaremos a expor. 

 Merece destaque a Holanda, que estabeleceu revisões a cada cinco anos, 

buscando medir a eficácia e eficiência dos benefícios concedidos e buscando 

responder a questões como: a despesa tributária cumpre seu objetivo? Pode-se 

alcançar os mesmos objetivos com custos mais baixos por meio de um instrumento 

político diferente? A renúncia fiscal é o instrumento lógico para alcançar esses 

objetivos? As renúncias fiscais foram realmente a causa de quaisquer efeitos 

percebidos, ou estes ocorreriam mesmo sem as renúncias? 

 Outro país com bons procedimentos de avaliação, segundo o estudo, é a 

Alemanha que estabeleceu que as renúncias fiscais devem ser limitadas no tempo, 

além de determinar a avaliação das vinte maiores renúncias fiscais, que 

representavam noventa e dois por cento do total, utilizando-se, inclusive, de institutos 

de pesquisas contratados. 

 No Canadá, embora na ausência de determinação legal, existe a prática de 

realizar algumas avaliações e dar publicidade a elas.  Na França, embora haja 

determinação legal na legislação, ocorre apenas uma avaliação quantitativa das 

renúncias fiscais. 
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 Os Estados Unidos seguem apenas a regra de exigir medidas compensatórias 

para cada nova renúncia fiscal criada mas, segundo o estudo da OCDE, muitas 

avaliações são feitas por instituições vinculadas ao congresso como o Congressional 

Budget Office e o Congressional Research Service of the Library of Congress. 

 Japão e Coréia estabelecem limites temporais para os benefícios fiscais, o que 

de certa forma implica em reavaliações para fins de renovação ou encerramento dos 

mesmos. 

 No Reino Unido também não há obrigatoriedade de revisões, embora o HM 

Tresury elabore avaliações como parte do processo orçamentário anual. Suécia e 

Espanha não tiveram nenhum procedimento digno de nota neste quesito. 

 Se entre os países mais ricos o cenário de acompanhamento e avaliação das 

renúncias fiscais foi insatisfatório, em entes infranacionais com autonomia tributária, 

a questão fica ainda mais grave, conforme estudos avaliados. 

 A chamada guerra fiscal, em que cada estado tenta oferecer mais incentivos 

para atrair empresas para seus territórios é uma realidade entre as unidades 

federativas dos Estados Unidos da América, onde avaliações pontuais realizadas em 

Minnesotta, Louisiana e Massachusets expuseram resultados que evidenciam a 

ineficiência do modelo, conforme estudo de Alexandre & Organ (2015). A necessidade 

de se impor limites aos estados americanos para que não se lancem em ciclos viciosos 

competitivos com as renúncias fiscais também foi observada nas palavras de Enrich 

(1996). 

 Alguns estados, entretanto, estão se lançando com pioneirismo na questão da 

transparência dos gastos com renúncias fiscais como os casos de Michigan, Kansas 

e Montana, que recentemente promulgaram leis que exigem avaliação de incentivos 

fiscais às empresas, conforme estudo de Slattery & Zidar (2020). 

A mídia norte-americana também tem dedicado espaço à cobrança de 

transparência e o cidadão americano começa a prestar mais atenção em como as 

renúncias fiscais afetam suas economias (Alexander & Organ, 2015). Afinal, se a 

receita tributária adicional esperada não pagar pelo incentivo, ela precisará ser 

financiada através de impostos mais altos ou menor provisão de serviço público, 
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reduzindo o bem-estar dos trabalhadores locais, nas palavras de Slattery & Zidar 

(2020). 

5   AS RECOMENDAÇÕES DAS MODERNAS NORMAS CONTÁBEIS 

 O International Public Sector Accounting Standards Board - IPSASB é um 

organismo internacional que tem por objetivo melhorar os relatórios financeiros do 

setor público em todo o mundo através do desenvolvimento de IPSAS, normas 

internacionais de contabilidade para uso por governos e outras entidades do setor 

público em todo o mundo. No Brasil, seus atos normativos são traduzidos pelo 

Conselho Federal de Contabilidade. 

 No IPSAS 23 – Revenue from Non-Exchange Transactions, traduzida pelo CFC 

na Norma Brasileira de Contabilidade, NBC TSP 01, de 21 de outubro de 2016, (CFC, 

2016) identificamos nos itens 71 a 75 as recomendações para que as demonstrações 

contábeis dos entes públicos reflitam a renúncia fiscal de forma transparente, 

especificando que “a receita tributária deve ser determinada pelo seu montante bruto. 

Não deve ser reduzida pelas despesas pagas por meio do sistema tributário” e que “a 

compensação entre a receita tributária e as despesas pagas por meio do sistema 

tributário não é permitida”. 

A citada norma tem como objetivo claro a evidenciação das renúncias fiscais 

nos demonstrativos contábeis dos entes públicos, tornando estas informações cada 

vez mais claras e acessíveis à população. Principalmente porque estes gastos não 

são realizados regularmente por dentro do orçamento, através dos empenhos da 

execução orçamentária, mas sim por meio do sistema tributário (Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN, 2020). 

Cohen & Karatzimas (2015) chamam este movimento de “Integrated Popular 

Reporting”, esclarecendo que a grande maioria dos cidadãos não é experiente em 

contabilidade e precisa obter uma visão geral das atividades de uma entidade do setor 

público de uma forma concisa e facilmente compreensível. Afinal, a transparência 

cresceu em importância no cenário mundial com a disseminação das boas práticas de 

governança que tem relação sobre o modo como as instituições são administradas e 

controladas (Zorzal & Rodrigues, 2015). 
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A Secretaria do Tesouro Nacional (2020) alerta que a renúncia pode não 

reduzir a arrecadação total no momento de sua constituição, mas tem o potencial de 

impactar as receitas futuras do ente público. 

Ao examinarmos a prestação de contas de 2019 da Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro, um documento de 838 páginas disponível no sítio eletrônico da 

Controladoria Geral do Município, verificamos que tanto no Balanço Orçamentário 

quanto na Demonstração das Variações Patrimoniais, as receitas tributárias são 

exibidas pelo valor efetivamente arrecadado, ou seja, já deduzido das renúncias 

fiscais, contrariando as melhores práticas internacionais e reduzindo a transparência 

da informação. Zorzal & Rodrigues (2015) em estudo sobre disclosure afirmaram que 

para que a informação seja apreendida pela sociedade ela precisa ser divulgada 

(disclosure) tempestivamente, ter abertura, ser compreensível, apresentar precisão e 

ser transparente. 

6   A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 A Lei Complementar Nº101, de 4 de maio de 2000, mais conhecida como Lei 

de Responsabilidade Fiscal, surgiu como principal instrumento regulador das contas 

públicas no Brasil, nas palavras de Sacramento (2015), além de buscar minorar os 

efeitos maléficos de uma competição tributária entre os entes federativos, adotando 

uma série de requisitos para a concessão de renúncias fiscais, conforme observado 

por Nóbrega (2000). 

No tocante aos benefícios fiscais, seu artigo 14 veio estabelecer as seguintes 

regras: 

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva 

iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 

diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:        

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na 

estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não 

afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias; 
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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. 

 Pode-se afirmar que este dispositivo legal introduziu uma nova variável no 

processo de política pública tributária, representada pela submissão forçada do 

agente público às restrições financeiras e orçamentárias do erário (Pureza, 2006). 

Embora represente um avanço inegável, decorridos vinte anos de sua 

promulgação, lacunas são notadas principalmente no que se refere às renúncias 

fiscais. O enfoque estritamente quantitativo do caput do artigo 14 deixa em aberto a 

questão da efetividade de tais renúncias. Estimar o impacto orçamentário no ano de 

início de vigência e nos dois anos seguintes pouco nos fornece, em termos de 

transparência, dos objetivos almejados com tal medida. Henriques (2010) ressalta que 

a Lei de Responsabilidade Fiscal não menciona qual metodologia de cálculo deve ser 

empregada para a estimativa de renúncia. 

A própria obrigatoriedade de fornecimento da estimativa do montante 

renunciado pelos próximos dois anos deixa implícito que, após dois anos de 

implementação, a redução da receita tributária já se incorporou ao orçamento do ente 

tributante de forma que sequer precisa ser demonstrada, levando à perpetuação da 

perda, sem qualquer avaliação dos alegados benefícios que a desoneração tributária 

poderia trazer. 

O Tribunal de Contas da União (TCU, 2014) constatou que a maioria dos 

órgãos gestores não efetuam nenhuma avaliação de resultados de suas políticas 

baseadas em gastos tributários. Assim, não há que se falar em extinção destes 

benefícios motivada por avaliações de resultados. 

As condições estabelecidas nos dois incisos também não são suficientes em 

termos de transparência e avaliação, já que tanto a demonstração de que a renúncia 

foi considerada na estimativa da receita quanto às medidas de compensação não 

trazem a determinação de seu acompanhamento, periodicidade ou metodologia de 

avaliação dos resultados alcançados. Ainda assim, persiste uma forte resistência a tal 

dispositivo legal, pois implica atribuir um ônus político à autoridade que concede o 

benefício, impondo-lhe a tarefa de compensar a perda de receita (Pureza, 2006). 
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7 MECANISMOS DE CRIAÇÃO DAS RENÚNCIAS FISCAIS 

 A renúncia fiscal como meio indutor de um comportamento por parte das 

empresas implica uma atuação privada financiada por recursos públicos. Sendo 

assim, é necessário que estas intervenções governamentais possuam objetivos bem 

definidos e respectivos indicadores e metas para que seus resultados possam ser 

avaliados (TCU, 2014). 

Embora o processo legislativo esteja claramente definido nas três esferas de 

governo, não há regramento específico para a elaboração de uma lei que conceda 

renúncia fiscal. Apenas o parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição Federal 

estabelece a exigência de lei específica do ente federativo para tratar da concessão 

de subsídio, isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 

anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições. 

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a competência para propor leis que 

concedam renúncias fiscais é de iniciativa comum ou concorrente entre o Poder 

Executivo e o Poder Legislativo, mas a praxe parlamentar revela evidente predomínio 

de iniciativas do Poder Executivo sobre a matéria (Correia Neto, 2015). 

Como se trata de uma norma indutora de um comportamento a ser adotado 

pelos empresários, no momento da criação de benefícios fiscais, seus efeitos são 

apenas expectativas que podem ou não se confirmar na prática (Leão, 2014). Assim, 

é de se esperar razoável grau de incerteza quando se propõe uma renúncia fiscal. 

Porém, a criação de tais incentivos não deve se limitar a premissas intuitivas devendo 

conter finalidade verificável, fundamentada em estudos técnicos que demonstrem a 

necessidade de criação da lei (Tamanini, 2020). 

Os parlamentares, em qualquer esfera governamental, não costumam ter os 

meios nem as informações necessárias para avaliar o impacto orçamentário-

financeiro das renúncias fiscais. Ainda assim, ou em função deste fato, são raras as 

rejeições de propostas fundamentadas na inadequação orçamentária (Correia Neto, 

2015). 

 O TCU (2014) concluiu que não há disposição normativa sobre o processo de 

criação de renúncias tributárias. Em geral, as normas instituidoras de benefícios 
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fiscais não estipulam claramente os objetivos, metas e indicadores da política pública 

relacionada ao benefício fiscal. 

 Desta forma, há um vácuo regulamentar que permite que diversos atores 

possam atuar defendendo seus interesses sob as mais diversas justificativas, 

incluindo neste cenário as associações empresariais. Dever (2008) ressalta que 

empresas que desejam benefícios fazem lobby junto ao poder público e 

frequentemente fornecem evidências de que o benefício é necessário. 

 As leis analisadas no estudo amostral deste trabalho são de iniciativa do Poder 

Executivo do Município do Rio de Janeiro encaminhadas à Câmara Municipal 

acompanhadas de mensagens que, em tese, as justificariam. Mancuso & Moreira 

(2013) já defendiam que tais mensagens apontassem o status quo do qual se parte e 

o que se deseja estabelecer com tal política. Somente assim seria possível, a 

posteriori, auferir o resultado das renúncias fiscais. 

8 MECANISMOS DE CONTROLE DAS RENÚNCIAS FISCAIS 

 Segundo Henriques (2010), durante a vigência das Constituições de 1946 e 

1967, num contexto ideológico do Estado intervencionista, as políticas públicas 

utilizavam fartamente as renúncias fiscais sem nenhum controle jurídico formal sobre 

seus efeitos ao erário público. O mesmo autor destaca que pouco se discutiu sobre o 

controle dos efeitos das renúncias nos orçamentos e sobre a necessidade de 

transparência. 

A Constituição Federal de 1988 deu os primeiros passos na direção do controle 

das renúncias fiscais, especialmente através do artigo 165, parágrafo 6º, que 

determina que o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 

regionalizado do efeito decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios tributários. No entanto, tal dispositivo gerou apenas a criação de um anexo 

ao orçamento com números e nenhuma avaliação qualitativa dos gastos. 

O efetivo marco inicial do regramento de renúncias fiscais para as três esferas 

de governo se deu com a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. O seu já citado 

artigo 14 cria obrigações para o Poder Executivo demonstrar que a renúncia não 
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afetará as metas de resultados fiscais ou indicar as medidas de compensação para a 

renúncia criada.  

Azevedo & Cabello (2018) questionam o papel das Câmaras Municipais como 

instrumento de controle e como espaço de discussão do orçamento, visto que as 

renúncias têm sido propostas e aprovadas sem que se tenha pleno conhecimento dos 

gastos tributários e seus efeitos. 

 O controle das renúncias fiscais implica verificar empiricamente se elas estão 

gerando as condutas e efeitos desejados sobre os agentes econômicos, se os 

benefícios gerados são superiores aos custos, incluindo o risco de uso indevido do 

instrumento e, por fim, verificar se não há instrumentos alternativos mais rentáveis 

para o ente público (Tokman et al, 2006). 

Tokman et al (2006) também destacam que as renúncias fiscais são apuradas 

apenas ex-post, tornando-as incertas e não limitadas, com potencial para gerar 

desequilíbrios fiscais. A Constituição Federal atribui ao Poder Legislativo, com apoio 

do Tribunal de Contas, a competência para exercer o controle externo do Poder 

Executivo. Somavilla & Lobato (2009) alertam que a atuação dos tribunais de contas 

teria influência sobre a credibilidade do sistema tributário, porque a disposição dos 

contribuintes para pagar os tributos tende a aumentar com a percepção de que os 

recursos públicos estão sendo justa e adequadamente arrecadados. 

Cabe aos Tribunais de Contas, ao exercer o controle externo das despesas e 

receitas públicas, desenvolver métodos que possibilitem a fiscalização dos 

mecanismos de renúncia fiscal sob os aspectos da legalidade, eficácia, 

economicidade, eficiência e efetividades, nas palavras de Somavilla & Lobato (2009). 

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, 

Deliberação nº 266, de 28 de maio de 2019, estabelece: 

Art. 226. A fiscalização da arrecadação e da renúncia da receita pelo Tribunal 

incluirá a análise de demonstrativos próprios, sem prejuízo do julgamento das 

tomadas e prestações de contas apresentadas pelos jurisdicionados.  

Parágrafo único. No caso das renúncias, a fiscalização terá como objetivos, 

entre outros, verificar a legalidade, legitimidade, eficiência, eficácia e 
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economicidade das ações dos órgãos e entidades, bem como o seu real 

benefício socioeconômico.  

 Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Município do Rio de 

Janeiro, identificamos o processo 040/100592/2020, cujo escopo é “Relatório de 

Auditoria Financeira e de Conformidade na SMF (Receitas, Renúncias e Dívida 

Pública). Período examinado: Exercício de 2019”. Abrindo as peças processuais, 

identificamos o “Relatório de Auditoria Financeira e de Conformidade_SMF_CAD” dos 

quais extraímos do item 3.4 (Objetivos e Escopo) as seguintes questões que integram 

a matriz de planejamento da auditoria: 

a) Questão 1: Qual o impacto financeiro no exercício das renúncias de receitas 

vigentes?  

b) Questão 2: O Município cumpre os dispositivos legais da LRF para as 

renúncias de receitas? 

 No item 3.5 (Metodologia Utilizada) extraímos que: “Em relação às renúncias 

de receitas, foi levantado o impacto financeiro das mesmas com base nos sistemas 

tributários da Prefeitura, identificando sua relação com a arrecadação tributária e o 

cumprimento do disposto na Constituição Federal de 1988 e Lei Complementar 

Federal n.º 101/2000”. Não há no citado documento qualquer menção à eficácia, 

eficiência, economicidade e benefícios sócio-econômicos das renúncias fiscais, a 

despeito do que estabelece o regimento interno do órgão de controle, evidenciando a 

fragilidade do controle das renúncias fiscais no Município do Rio de Janeiro. 

 Tal fragilidade não é exclusividade da Prefeitura. Segundo o Tribunal de Contas 

da União - TCU (2014), os órgãos centrais não fazem trabalhos específicos de 

acompanhamento das políticas de renúncias tributárias, bem como não efetuam 

avaliações sistemáticas e individualizadas das políticas públicas embasadas em 

renúncias tributárias, o que levou Tamanini (2020) a afirmar que não existem hoje 

mecanismos para aferir se o recurso desonerado está atingindo a finalidade 

pretendida pelo legislador ou se está sendo usado para aumento da riqueza de 

particulares beneficiados. 

O Projeto de Lei Complementar Nº 378/2017, em tramitação no Congresso 

Nacional, representa uma evolução no tema pois dispõe “sobre a exigência de metas 
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de desempenho e sobre o estabelecimento de critérios objetivos para avaliação da 

eficiência dos programas governamentais que envolvam a concessão de benefícios 

de natureza tributária”. 

Outra evolução ocorreu no Município do Rio de Janeiro, através da recente Lei 

Nº 7.000, de 23 de julho de 2021, estabeleceu em seu artigo 14: 

Art. 14. O poder executivo ao conceder ou ampliar incentivos ou benefícios 

de natureza tributária da qual decorram renúncia de receita deve estabelecer 

critérios e metas anuais de desempenho, bem como o estabelecimento de 

avaliação anual da eficiência e efetividade de cada programa criado ou 

ampliado, inclusive sob a ótica socioeconômica.  

§ 1° A proposta que conceder benefícios fiscais a pessoas jurídicas deverá 

exigir contrapartidas específicas aos beneficiados com o intuito de favorecer 

o desenvolvimento econômico e social. 

Evidencia-se então que existe a preocupação dos legisladores, que começam 

a perceber a necessidade de controle sobre uma parte significativa das receitas 

públicas que é dispensada sem sequer aparecer no orçamento público. 

9 METODOLOGIA DE PESQUISA - ENTREVISTAS 

A pesquisa qualitativa que, segundo Patton (2002), transforma dados em 

descobertas, pode ser baseada em análise de conteúdo de entrevista 

semiestruturada, opção metodológica utilizada no presente estudo. A escolha do 

método se justifica pois, segundo Godoy (1995), os pesquisadores qualitativos tentam 

compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos 

participantes. 

Mozzato & Grzybovski (2011) afirmam que quando a análise de conteúdo é 

escolhida como procedimento de análise mais adequado, como em qualquer técnica 

de análise de dados, os dados em si constituem apenas dados brutos, que só terão 

sentido ao serem trabalhados de acordo com uma técnica de análise apropriada. 

Foram entrevistados representantes dos três tipos de atores envolvidos nos 

processos de concessão de renúncias fiscais: os de perfil técnico, tendo ocupado 

cargo de gestão na Secretaria Municipal de Fazenda, responsáveis pela elaboração 
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dos projetos de lei de renúncias fiscais, os de perfil político, com mais de um mandato 

na Câmara de Vereadores, o que lhes dá a experiência de ter apreciado projetos de 

lei sobre o tema, e os de perfil empresarial, pessoas que estão à frente de entidades 

empresariais que pleiteiam renúncias fiscais para o benefício das empresas de seu 

setor.  

Assim, busca-se abranger diferentes óticas sobre a questão das renúncias 

fiscais, pois, segundo Santos, Reis, Pinho e Vilar (2019), é necessário compreender 

os interesses estratégicos dos atores envolvidos e criar mecanismos políticos que 

mitiguem as resistências e favoreçam a colaboração entre estes atores. 

 Em virtude da pandemia do novo coronavírus, foram realizadas 14 entrevistas 

de forma remota (aplicativo Zoom ou por telefone) entre junho e setembro de 2021, 

que tiveram duração média de 25 minutos. Os entrevistados foram cientificados da 

garantia do anonimato e consentiram na gravação com a utilização dos dados neste 

trabalho de pesquisa. 

9.1 ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Com base no objetivo do estudo, de avaliar os problemas de agência nos 

processos que levam à concessão de renúncias fiscais, foi elaborado um roteiro de 

entrevistas que buscava identificar, com base no referencial teórico da Teoria da 

Agência, problemas como a assimetria de informações entre o governo e o 

empresariado, o risco moral de não haver compromisso da empresa com o objetivo 

da política pública, a seleção adversa, onde setores ou empresas beneficiados não 

são capazes de gerar os efeitos esperados pelo governo e os custos de controle: 

1. O governo tem condições de avaliar previamente o impacto de uma renúncia 

fiscal para incentivar uma política pública? Qual sua opinião a respeito? 

 

2. As justificativas apresentadas nos projetos de renúncia fiscal são suficientes 

em sua avaliação? Sente falta de mais informações? 

 

3. Como o Sr.(a) avalia o comprometimento das empresas beneficiadas com os 

objetivos da política pública que motivou as renúncias fiscais? 
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4. É possível adequar previamente a renúncia, de forma a estimular empresas e 

ainda gerar benefícios à sociedade? 

 

5. Como deveria ser feito o acompanhamento das renúncias fiscais, uma vez 

instituídas? O Sr. (a) já teve acesso a alguma avaliação a posteriori? 

 

6. Que mecanismos deveriam ser adotados para minimizar o risco de uma 

renúncia fiscal ineficiente? 

9.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Conforme Patton (2002), o desafio da análise qualitativa reside em dar sentido 

a maciças quantidades de dados. Isso envolve a redução do volume de informações 

brutas, separando trivialidades do significado, identificando padrões significativos e 

construindo uma estrutura para comunicar a essência do que os dados revelam. 

A análise foi iniciada pela categorização que, segundo Bardin (1977), “é uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero, com os 

critérios previamente definidos”. A categorização utilizada a priori, com base nos 

problemas apresentados nos estudos da Teoria da Agência, foi a seguinte: 

● insuficiência de informações prévias (assimetria de informações); 

● comprometimento das empresas (risco moral); 

● adequação do incentivo (seleção adversa); 

● avaliação a posteriori; 

● custos de controle; 

10 RESULTADOS 

A análise foi segregada pelos perfis entrevistados (técnico, político e 

empresarial) de forma a extrair e evidenciar os diferentes interesses de cada um 

destes grupos no contexto da concessão de renúncias fiscais. 
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10.1 RESULTADOS DO GRUPO TÉCNICO 

Foram realizadas cinco entrevistas, com ocupantes ou ex-ocupantes de cargos 

importantes dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Fazenda, incluindo neste 

rol três ex-ocupantes do cargo máximo do órgão, de Secretário Municipal de Fazenda. 

 Não houve divergência entre os entrevistados quanto à insuficiência de 

informações por parte do Poder Executivo, no intuito de adequar previamente uma 

renúncia fiscal de forma que esta venha a induzir um comportamento que se alinhe 

com um objetivo de política pública. Não está ao alcance do Poder Executivo prever 

como o empresariado irá se comportar com a oferta de um benefício fiscal, assim 

como não há como prever o comportamento do setor se um benefício pleiteado deixar 

de ser concedido. “É uma mera expectativa” e os “cenários criados são subjetivos”, 

destacaram alguns dos entrevistados, e cada setor, a depender inclusive de sua 

concentração ou pulverização em centenas de empresas, poderá reagir de um modo 

diferente. “O setor público carece de informações mais detalhadas para que haja 

acompanhamento efetivo”, ponderou outro entrevistado. 

Também não houve divergência ao afirmarem que o empresariado objetiva o 

lucro e a geração de valor para os sócios, sem qualquer crítica a esta característica 

básica do capitalismo, como ressaltaram alguns. Assim, a convergência do interesse 

do empresariado com o objetivo de uma política pública, foi ironicamente chamada de 

“dano colateral” por um dos entrevistados, evidenciando que o objetivo das empresas 

é executar um planejamento fiscal que maximize seus resultados. A guerra fiscal 

também foi lembrada por alguns dos entrevistados, sendo que um deles chegou a 

afirmar que o comportamento do empresariado chega a adquirir contornos de 

chantagem, quando pressionam o ente público a conceder benefícios sob a ameaça 

de transferirem-se para outro ente da federação gerando perda de arrecadação e 

desemprego no local onde hoje se estabelecem. 

Neste contexto, todo o esforço para tentar equalizar uma renúncia fiscal aos 

objetivos de uma política pública se tornam inócuos e o ente passa a ter 

comportamento reativo às demandas do empresariado. “Quem tem mais força 

consegue uma carga (tributária) menor”, ponderou um entrevistado. Se municípios 

próximos oferecem o benefício, há que se oferecer também. 
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Quanto às avaliações a posteriori, mais uma vez houve concordância na sua 

inexistência ou extrema fragilidade. Todos destacaram a necessidade de se fixar 

prazos para avaliações periódicas, defenderam também o estabelecimento prévio, na 

própria lei que concedeu o benefício, dos critérios para avaliação dos efeitos de tal 

medida, com definição das fontes de informações e dos órgãos responsáveis pelos 

levantamentos de dados. A importância da avaliação foi ressaltada em depoimentos 

que exaltaram a necessidade de transparência nas avaliações, de forma que “a 

sociedade está “pagando” àquela empresa para melhorar sua situação, então ela 

(empresa) tem que dar respostas, ela tem que ter informações para justificar este 

sacrifício da sociedade. Senão é melhor ela disponibilizar o imposto e o estado faz a 

distribuição da maneira que achar mais adequada para a sociedade”, destacou um 

entrevistado. 

Quanto à periodicidade das avaliações, nenhum entrevistado se dispôs a 

estabelecer o prazo ideal, mas chamou a atenção uma opinião de que o ente público 

precisa primeiro estabelecer claramente os objetivos que deseja alcançar. Métricas 

econômicas ou a obrigatoriedade de contrapartidas físicas, tais como construção de 

escolas ou postos de saúde, são mais facilmente mensuráveis, mas não 

necessariamente refletem uma melhoria na qualidade de vida da população. “Vai ter 

compensação, vai fazer uma escola, vai virar um instrumento de marketing” ironizou 

um entrevistado, para quem o estabelecimento de indicadores sociais, mais 

complexos, normalmente levam um tempo maior para que possam ser avaliados. 

Este último depoimento nos leva à questão dos custos de controle que, para a 

maioria dos entrevistados, deve ser minimizado com o estabelecimento de métricas 

simples e definição de periodicidade e competências para a avaliação. Segundo um 

entrevistado, metodologias complexas de avaliação geram mais custo que benefício. 

Merece destaque uma opinião de que quanto melhor for o acompanhamento a 

posteriori, melhores serão os estudos prévios para concessão de renúncias fiscais, 

pois, cientes das rotinas de avaliação, os proponentes de tais benesses terão maior 

preocupação em demonstrar à sociedade a consistência de suas propostas, com 

estudos mais embasados, gerando um ciclo virtuoso. 

Pode ser também destacada a observação de que as renúncias fiscais devem 

sofrer o mesmo escrutínio que qualquer despesa orçamentária, no que tange à 
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avaliação, governança e transparência, seguindo as diretrizes das mais modernas 

normas de contabilidade pública, já abordadas neste estudo. Conforme destacado 

pelo entrevistado, o controle da renúncia fiscal é fundamental para melhorar a 

qualidade do gasto público. “O incentivo mal dado é recurso desperdiçado”, ressaltou. 

“Não há um acompanhamento sistemático, não vemos reavaliações de rumos”, 

ponderou outro. 

A fixação de prazos de validades nas leis que estabelecem renúncias fiscais 

também esteve presente em vários depoimentos dos entrevistados. Um deles, porém, 

destacou que mesmo com a fixação das chamadas “sunset clauses”, é muito difícil 

acabar com qualquer benefício fiscal. “O Brasil tem isso, mas é postergado”, disse um 

entrevistado. Ainda assim, é melhor fixar o prazo de validade para que o ente público 

tenha o esforço de justificar sua prorrogação, fundamentado em estudos, do que ter o 

desgaste de propor sua revogação, por mais que os estudos de acompanhamento 

apontem para a ineficiência da renúncia. 

10.2 RESULTADOS DO GRUPO POLÍTICO 

 Foram realizadas cinco entrevistas, com vereadores que exerceram mais de 

um mandato na Câmara Municipal, de forma que todos tiveram a experiência de 

apreciar um projeto de lei que estabelecesse uma renúncia fiscal. 

Todos afirmaram que as renúncias fiscais, quando bem utilizadas, representam 

um bom instrumento de política pública. Porém, alegaram se ressentir de mais 

informações sobre os efeitos, inclusive de forma regionalizada, dos projetos de lei que 

as institui. “Há uma complexidade muito grande para entender como o cidadão 

comum, o pequeno, médio e grande empresário vão, na prática, aplicar (o benefício)”, 

ponderou um Vereador na entrevista. Reconheceram que o Poder Executivo pode ter 

dificuldade em obter todas as informações necessárias, mas houve quem destacasse 

que, para justificar a proposta de renúncia, o Executivo tende a projetar cenários muito 

otimistas que envolvem variáveis fora de seu alcance. “O cálculo do (Poder) Executivo 

é sempre otimista, infelizmente, para justificar (o projeto)” afirmou um entrevistado. 

A maioria também ressaltou a necessidade de audiências públicas, com a 

“imprescindível participação dos técnicos da Fazenda, que sempre apresentam nortes 

e alternativas para aqueles que tem o poder decisório”, de forma que sejam discutidos 
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mais detalhes dos projetos. Também foi citado que tais projetos de renúncia fiscal não 

devem jamais tramitar em regime de urgência, pois merecem um debate aprofundado. 

No entanto, como citado numa entrevista, o Poder Executivo tende a utilizar sua 

influência sobre os Vereadores para pressionar a aprovação rápida de tais matérias: 

“Nunca vi um (Poder) Executivo que não tivesse o controle da Câmara”. 

Um ponto importante, destacado diretamente ou indiretamente nas falas, é que 

a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a legitimidade dos membros 

do Poder Legislativo para propor projetos de renúncia fiscal não é adequada para os 

entes públicos já que, nas palavras de um vereador “o (Poder) Legislativo não está 

instrumentalizado suficientemente para dar iniciativa a estas propostas”. Assim, 

somente o Poder Executivo poderia avaliar o cenário econômico de cada setor e 

propor tais medidas, ainda que não esteja de posse de todas as informações 

necessárias para antever o comportamento do mercado. “O Legislativo, quando 

propõe, (o interesse) é só o voto e dane-se o orçamento da cidade” avaliou de forma 

crítica um Vereador.  

Todos reconheceram que as empresas têm o compromisso com a lucratividade 

e que o engajamento em políticas públicas é um instrumento de marketing que será 

utilizado se, e somente se, também houver possibilidade de aumento nos lucros.  

A guerra fiscal foi mencionada por alguns vereadores que destacaram seu 

efeito danoso nas políticas públicas, pois muitas vezes o governo abre mão de seu 

planejamento e deixa de avaliar o efeito de uma renúncia fiscal dentro do seu 

município, voltando seu olhar apenas para as condições praticadas nos municípios 

vizinhos. O termo chantagem mais uma vez foi utilizado para definir o comportamento 

de alguns grupos empresariais que ameaçam os Poderes Executivo e Legislativo com 

demissões e mudanças para outros entes da federação se não obtiverem a renúncia 

fiscal pretendida. “É uma chantagem. É um instrumento poderoso que eles (os 

empresários) têm”, afirmou um Vereador. 

Todos afirmaram a necessidade de fixação de critérios e periodicidade de 

avaliação das renúncias, bem como seu prazo de validade na própria lei que as institui, 

de forma a evitar a perpetuidade de tal benesse já que, na opinião de todos, é muito 

difícil acabar com uma renúncia fiscal. “Renúncia fiscal é muito fácil de votar. Difícil é 

votar aumento de imposto” assegurou um entrevistado. A avaliação prevista em lei 
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obrigaria tanto o Poder Executivo quanto o Tribunal de Contas a proceder a verificação 

da conveniência da manutenção da renúncia fiscal após seu prazo de validade. “É 

preciso um trabalho (de fiscalização) muito integrado com o Tribunal de Contas”, 

ponderou um Vereador. 

Foi sugerido que as renúncias fiscais fossem utilizadas somente em situações 

que possam gerar retorno financeiro imediato aos cofres públicos, como por exemplo 

o incentivo à implantação de uma atividade econômica inexistente no município. 

Metas de efeitos sociais demoram mais para serem observadas e ficam sujeitas a 

outras variáveis fora do controle do governo. “Quanto mais variáveis o cenário tiver, 

mais complexa e sujeita a erro estará a conta (da viabilidade da renúncia)”, ressaltou 

um entrevistado. 

Também foi destacada pela maioria a necessidade de fixação na lei de 

contrapartidas a serem prestadas pelas empresas beneficiadas, inclusive com a 

possibilidade de sanção pelo não cumprimento de tais condições. 

A questão da transparência também foi abordada pela maioria dos 

entrevistados que entenderam que é um lapso do parlamento não aproveitar as 

discussões anuais da lei orçamentária ou as quadrienais do plano plurianual para 

requisitar e analisar avaliações das renúncias fiscais concedidas.  

10.3 RESULTADOS DO GRUPO EMPRESARIAL 

     Foram realizadas quatro entrevistas, com representantes de entidades 

empresariais bastante representativas do setor de serviços na Cidade do Rio de 

Janeiro, todos de alguma forma habituados a tratar de projetos de renúncias fiscais 

com os Poderes Executivo e Legislativo. 

Todos concordam com as dificuldades do poder público para mensurar 

antecipadamente os efeitos de uma renúncia fiscal. “Geralmente existe muita variação 

de dados confiáveis e, portanto, a mensuração do retorno da renúncia carece de uma 

sistemática crível” sentenciou um dos entrevistados. No entanto, alguns ressaltaram 

que tal tarefa se torna mais factível com a participação das entidades empresariais e 

que, quanto mais forte for a entidade representativa das empresas do setor, mais 

informações esta entidade terá à disposição para compartilhar com o poder público 
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na busca pelo melhor dimensionamento da renúncia. “Em setores menos 

desenvolvidos, o Poder Executivo vai ter mais dificuldades (para obter informações)”, 

foi destacado.  

Houve também quem apontasse que uma renúncia direcionada e restrita para 

uma determinada região e para uma determinada atividade possibilita uma melhor 

mensuração prévia. “Quando o ambiente geográfico é menor, a avaliação é mais fácil”, 

destacou um entrevistado. 

O comprometimento das empresas beneficiadas com os resultados das 

políticas públicas que justificam as renúncias fiscais foi confirmado por alguns como 

uma estratégia de marketing, na qual a empresa divulgaria o compromisso social de 

sua marca. “Acredito que a grande maioria (das empresas) busca sua sobrevivência 

e expõe, dentro disso, a relevância social de sua atividade” citou um entrevistado. O 

uso maciço de redes sociais ajuda a divulgar a relação das empresas com programas 

de geração de renda, de ocupação de áreas degradadas ou ainda questões 

ambientais que podem ser fixadas em lei como contrapartidas das renúncias fiscais. 

Nenhum dos entrevistados disse já ter analisado as justificativas apresentadas 

pelos entes tributantes nos projetos de lei. “A gente foca muito no resultado final. Esta 

análise não faço rotineiramente” comentou um entrevistado. O que reforça a 

impressão de que as justificativas constantes dos projetos de lei não vão além de uma 

mera formalidade, em vez de constituírem elementos para tomada de decisão.  

As empresas defendem que a avaliação a posteriori é necessária, mas tal 

avaliação depende da clareza dos objetivos que se quer alcançar e que tais objetivos 

sejam explicitados na lei que instituiu a renúncia fiscal, bem como os parâmetros e 

prazos para avaliação. “As verificações posteriores têm que estar muito ligadas aos 

objetivos iniciais”, foi citado. Foi destacada também a necessidade de transparência, 

expondo os resultados das avaliações ao público, através de sítios de internet. 

Na visão dos representantes das empresas, deveria haver acompanhamento 

permanente dos efeitos das renúncias, possibilitando inclusive que as empresas 

tivessem ciência dos resultados deste acompanhamento permanente de forma que 

pudessem adotar medidas para se readequar, caso estivessem aquém das métricas 

estabelecidas na concessão da renúncia. “Ter a possibilidade de verificar o 
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descumprimento de alguma questão e ser aberto um prazo para a empresa cumprir 

de outra forma”. Reconhecendo, nesta hipótese, que haveria maior custo operacional 

para o poder público. 

A fixação de prazos de validades nas leis que instituíssem as renúncias foi 

apoiada, desde que houvesse previsões para externalidades não previstas, ou seja, 

eventos que não seriam possíveis prever ou dimensionar, por mais que o Poder 

Executivo conseguisse informações sobre o setor a ser beneficiado. Como exemplo, 

foi citada a pandemia de COVID-19, que forçou o fechamento de inúmeros 

estabelecimentos. “Não vejo inconveniente que seja fixado um prazo de vigência da 

isenção, desde que contemple uma excepcionalidade, em função de emergências”.  

A falta de prazos definidos em lei faz com que o empresariado do setor se 

planeje considerando o benefício como perene, quase um direito adquirido, não 

fazendo parte de seu planejamento de longo prazo o fim da renúncia fiscal e o 

consequente aumento de sua carga tributária. “Mesmo com prazo certo, as empresas 

se acostumam e se organizam de acordo com esta tributação minimizada”, ponderou 

um entrevistado. 

As externalidades também surgiram como preocupação no caso de se 

estabelecer contrapartidas, pois, como foi apontado por um dos entrevistados, uma 

contrapartida fixada na lei pode se tornar impraticável por mudanças conjunturais ou 

até mesmo por má avaliação do cenário. Um exemplo citado foi uma renúncia fiscal 

de um determinado município que exigia como contrapartida a contratação de um 

determinado número de deficientes físicos. Embora a empresa tenha criado e dado 

ampla divulgação das vagas, o número de interessados ficou aquém da meta 

estabelecida. 

11   ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Analisar os resultados das entrevistas nos traz evidências significativas de que 

os mecanismos de controle das renúncias fiscais são insuficientes para avaliar a 

efetividade de tais medidas na implementação de políticas públicas. Mais que 

insuficientes, verificamos que são praticamente inexistentes, embora haja 

reconhecimento de sua importância pelos atores envolvidos, ainda que isso venha a 

gerar custos de controle. 
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Os mecanismos de elaboração das propostas de renúncias fiscais são 

precários, pois, conforme confirmado entre técnicos e políticos, o Poder Executivo não 

dispõe de todas as informações necessárias para prever se os empresários (agentes) 

adotarão a conduta que se pretende induzir. Mesmo entre os representantes das 

empresas, há o reconhecimento da dificuldade de se fazer tal projeção que, na melhor 

das hipóteses, poderia ser subsidiada por informações de uma entidade empresarial 

mais estruturada, o que não ocorre em todos os setores econômicos. 

Conforme extraído das entrevistas, renúncias restritas a setores ainda não 

explorados economicamente no município, ou restritos a pequenas áreas, tendem a 

ficar menos expostos a variáveis que escapam do poder do ente tributante, tornando 

a projeção de viabilidade da renúncia um pouco menos complexa. 

A necessidade de maior transparência em todo o processo foi mencionada em 

todas as entrevistas. Audiências públicas para debater a concessão de renúncias e 

as condições de tais concessões, com regras, prazos e competências para avaliações 

fixadas em lei, também foram destacadas como fundamentais. A fixação de prazo de 

validade (sunset clause) também foi vista como essencial para evitar a perpetuidade 

de renúncias que não trazem benefícios ao cidadão e que passem a constituir um 

elemento permanente no planejamento das empresas beneficiadas. 

A maior transparência do processo perante a sociedade também poderia 

minimizar o comportamento de parte do empresariado que alimenta a chamada guerra 

fiscal, demandando do poder público vantagens oferecidas por outros entes sob 

ameaça de transferir suas operações para outra unidade da federação, o que geraria 

queda de arrecadação e desemprego, numa atitude classificada de forma veemente 

por alguns entrevistados como chantagem. 

12   CONCLUSÕES 

 Este estudo teve por objetivo analisar as relações e mecanismos que envolvem 

a concessão e o acompanhamento das renúncias fiscais, buscando identificar nas 

causas de suas ineficiências os problemas de agência, cujos conceitos já foram 

bastante explorados pelo meio acadêmico. 
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 O presente trabalho sinaliza aderência à primeira proposição do estudo de 

Eisenhardt (1989) de que “quando o contrato entre o principal e o agente é baseado 

em resultados, é mais provável que o agente se comporte de acordo com os 

interesses do principal”. Assim, para que as empresas possam usufruir de uma 

desoneração fiscal agindo de acordo com o interesse público, segundo a proposição 

citada, é indicado fixar critérios de avaliação, contrapartidas e, principalmente, prazos 

de validade para a renúncia. 

  As renúncias fiscais constituem importantes instrumentos de política pública 

que devem ser tratadas com parcimônia e, acima de tudo, precisam de cuidados na 

avaliação prévia e rigor na avaliação periódica. Neste sentido, notamos um movimento 

no âmbito de organismos internacionais de normas contábeis, bem como da OCDE 

(2010) de estímulo à transparência das “taxes expenditures”.  

 No Brasil, a Constituição Federal concedeu autonomia tributária aos cinco mil, 

quinhentos e setenta municípios que podem, cada um à sua maneira, abrir mão de 

receita tributária própria, tornando-se mais dependente dos repasses dos governos 

federal e estadual. Houve significativo avanço com a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

A fixação de prazos de validades nas leis que estabelecem as renúncias pode 

minimizar os problemas de agência evidenciados em todo o processo. Embora não 

aborde a questão dos prazos de validade, é importante destacar a recente iniciativa 

do Município do Rio de Janeiro ao editar a já citada Lei Nº 7.000/2021 que, em seu 

artigo 14, obriga o Poder Executivo a estabelecer metas desempenho, avalições 

anuais e contrapartidas para todas as novas concessões de renúncias fiscais. Estudos 

futuros poderão comprovar ou não a eficácia desta legislação como forma de mitigar 

os problemas de agência encontrados. 

 A chamada “guerra fiscal” mostra-se também extremamente danosa ao erário, 

criando as condições para que os empresários capturem os agentes públicos fazendo-

os agir em prol dos interesses das empresas em detrimento do interesse público. Uma 

maior transparência das justificativas e das avaliações periódicas das renúncias 

poderia colaborar para mitigar o problema, expondo os efeitos de tais medidas para a 

sociedade. 
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A transparência dos dados sobre renúncias fiscais está diretamente ligada à 

qualidade do gasto público, tema muito relevante para o país em todas as suas esferas 

administrativas.  

A inserção do tema das renúncias fiscais nas discussões orçamentárias anuais, 

através da apresentação de relatórios de avaliação quantitativa e, sobretudo, 

qualitativa, colaboraria com a melhoria do gasto público e também permitiria maior 

envolvimento da sociedade na discussão sobre quais devem ser as prioridades dos 

governantes nas alocações de recursos públicos, permitindo diferenciar renúncias 

fiscais que geram benefícios para a sociedade daquelas que só se traduzem em perda 

de arrecadação. 
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