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LC nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal 

ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E 

ORÇAMENTÁRIA 



Art. 13. No prazo previsto no art. 8o, as receitas previstas serão 
desdobradas, pelo Poder Executivo, em metas bimestrais de 
arrecadação, com a especificação, em separado, quando cabível, 
das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e 
valores de ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem 
como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis 
de cobrança administrativa.  
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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:   
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I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi 
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias; 
 
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de 
cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
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§ 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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MCASP 
 
A anistia é o perdão da multa, que visa excluir o crédito tributário 
na parte relativa à multa aplicada pelo sujeito ativo ao sujeito 
passivo, por infrações cometidas por este anteriormente à vigência 
da lei que a concedeu. A anistia não abrange o crédito tributário já 
em cobrança, em débito para com a Fazenda, cuja incidência 
também já havia ocorrido. Neste caso, o controle é patrimonial por 
não envolver fluxo de caixa, provocando a baixa de eventuais 
ativos já constituídos.  
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MCASP 
 
A remissão é o perdão da dívida, que se dá em determinadas 
circunstâncias previstas na lei, tais como valor diminuto da dívida, 
situação difícil que torna impossível ao sujeito passivo solver o 
débito, inconveniência do processamento da cobrança dado o alto 
custo não compensável com a quantia em cobrança, probabilidade 
de não receber, erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, 
equidade, etc.  
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MCASP 
 
O crédito presumido é aquele que representa o montante do 
imposto cobrado na operação anterior e objetiva neutralizar o 
efeito de recuperação dos impostos não cumulativos, pelo qual o 
Estado se apropria do valor da isenção nas etapas subsequentes 
da circulação da mercadoria. É o caso dos créditos referentes a 
mercadorias e serviços que venham a ser objeto de operações e 
prestações destinadas ao exterior. 
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MCASP 
 
A isenção é a espécie mais usual de renúncia e define-se como a 
dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido. Neste 
caso, o montante da renúncia será considerado no momento da 
elaboração da LOA, ou seja, a estimativa da receita orçamentária 
já contempla a renúncia e, portanto, não há registro orçamentário 
ou patrimonial. 
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MCASP 
A modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições é o incentivo fiscal por 
meio do qual a lei modifica para menos sua base tributável pela 
exclusão de quaisquer de seus elementos constitutivos. Pode 
ocorrer isoladamente ou associada a uma redução de alíquota, 
expressa na aplicação de um percentual de redução.  
 
O conceito de renúncia de receita da LRF é exemplificativo, 
abarcando também, além dos instrumentos mencionados 
expressamente, quaisquer “outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado”. 
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MCASP 
 
O MCASP não menciona o subsídio. Veja abaixo um exemplo de 
definição:  
  
O subsídio (sí) (do termo latino subsidiu) é um apoio monetário 
concedido por uma entidade (instituição ou pessoa) a outra 
entidade individual ou coletiva, no sentido de fomentar o 
desenvolvimento de uma determinada atividade desta ou o 
desenvolvimento da própria.  
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§ 3o O disposto neste artigo não se aplica: 
 
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, 
II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º; 
 
# II, IE, IPI e IOF (Impostos Reguladores da Economia) 
 
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. 
  
 
 

Receita Pública 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


 
 
 
 
 

QUESTÕES 
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1) (CESGRANRIO – Técnico de Defesa Aérea - Contábeis – DECEA 
– 2009) O artigo 11 da Lei Complementar n° 101/2000, conhecida 
como Lei de Responsabilidade Fiscal, reza o seguinte: Art. 11. 
Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 
fiscal a instituição, previsão e efetiva ______________ de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação. A 
palavra que completa e dá sentido ao texto acima é  
  
(A) arrecadação.   (B) liquidação.  
(C) execução.   (D) distribuição.  
(E) realização.  
       GABARITO: 
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2) (FCC – Analista Ministerial - Ciências Contábeis - MPE/AP – 
2012) Acerca da Receita Pública prevista na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, LRF, é correto afirmar: 
  
(A) a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os 
tributos da competência constitucional do ente da Federação 
constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 
fiscal. 
(B) a reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será 
admitida mediante autorização do Poder Executivo. 
(C) o montante previsto para as receitas de operações de crédito 
será no máximo cinquenta por cento das despesas de capital 
constantes do projeto de lei orçamentária. 
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(D) até sessenta dias após a publicação dos orçamentos, o Poder 
Executivo estabelecerá a meta bimestral de arrecadação das 
receitas, a programação financeira e o cronograma de execução 
mensal de desembolso. 
(E) se verificado, ao final de um quadrimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei orçamentária anual. 
        GABARITO:  
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