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RESUMO: No Brasil, uma significativa parte das políticas federais no Brasil é implementada 
por meio da renúncia fiscal. Segundo dados da Receita Federal do Brasil o impacto efetivo dos 
gastos tributários indiretos no orçamento federal sofreu um considerável aumento nos últimos 
anos, passando de R$ 77.687 milhões em 2006 - o que equivalia a 15,35% da receita para aquele 
exercício e 3,33% do PIB nacional naquele ano - para 270.054 milhões em 2015, valor 
equivalente a 22,67% das receitas do exercício e 4,50% do PIB. Para o orçamento de 2018 
estima-se que as renúncias fiscais federais atingirão a soma de R$ 283.446 milhões de reais, ou 
seja, é preciso admitir que expressiva parcela das políticas da União é implementada por meio 
de gastos tributários indiretos. Propõe-se a elaboração de um trabalho exploratório e descritivo 
que, por meio do método bibliográfico e de análise de jurisprudência selecionada do Tribunal 
de Contas da União, buscaria abordar o regime de gastos tributários indiretos como instrumento 
para a indução de transparência e, com isso, viabilizar o exercício do controle externo. Como 
hipótese, questiona-se como a indução de transparência no sistema de gastos tributários no 
Brasil poderia servir de instrumento de controle externo para políticas de incentivo fiscal e, 
como isso, garantir a sustentabilidade fiscal destes programas. O artigo teria o objetivo geral de 
demonstrar que a transparência é elemento essencial das políticas de benefício fiscal no Brasil 
e que sua promoção viabilizaria a atividade dos órgãos de controle externo. Buscar-se-ia 
demonstrar a tese de que somente com uma maior transparência dos incentivos concedidos é 
possível promover um debate qualificado sobre a distribuição dos custos públicos associados 
às medidas de incentivo fiscal em contraposição aos gastos tributários diretos. Em um primeiro 
estágio, o trabalho visaria a construção de uma perspectiva sobre a transparência no 
ordenamento jurídico brasileiro, com foco na dimensão jurídica da transparência fiscal. Em um 
segundo momento, seriam analisadas as regras constitucionais relativas aos gastos tributários 
indiretos no Brasil, com vistas a demonstrar como a quantificação e registro dos custos 
estimados das políticas de incentivo fiscal no sistema orçamentário brasileiro viabilizam a 
atividade dos órgãos de controle, em especial do controle externo. Na etapa final, serão 
analisadas as normas de competência do controle externo no ordenamento jurídico brasileiro 
aplicáveis aos benefícios fiscais, bem como, serão submetidas a análise crítica alguns excertos 
da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a fim de verificar como o sistema de registro 
de gastos tributários é utilizado para a avaliação da sustentabilidade de políticas de benefícios 
fiscais.  
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