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Processo nº 0334903-24.2016.8.19.0001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
 
 
 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ajuizou a 

presente ação civil pública em face do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com o 
escopo de impugnar os vícios de ilegalidade, ilegitimidade e antieconomicidade 
identificados no programa de concessões e ampliações de benefícios fiscais e 
financeiros ensejadores de renúncia de receita implementado pelo Estado do 
Rio de Janeiro. Dentre as irregularidades, a parte autora destaca: 

 
“i) a maioria dessas isenções tributárias não foi feita através do CONFAZ;   
ii) a ausência de órgão central para realizar controle e acompanhamento dos 
incentivos;  
iii) não  são  acompanhadas  de  um  processo  administrativo  de  controle,  que  
permita avaliar a necessidade de renovação e os efeitos dos incentivos na 
economia;  
iv) não são objetiva, clara e corretamente previstas na legislação orçamentária, 
tanto na LOA (art. 5º, II da LRF), quanto na LDO (art. 4º, § 2º, V da LRF);  
v)  não são acompanhadas da indispensável condição de validade que lhe autoriza 
a existência, qual seja, previsão e real implementação de medidas compensatórias 
que lhe façam frente (leia-se: aumento de receita proveniente da elevação de 
alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição), na forma do art. 14, II e § 3º da LRF;  
vi) não houve sequer estimativa séria e individualizada de impacto orçamentário-
financeiro nas metas fiscais no exercício em que devessem entrar em vigor e nos 
dois seguintes,  tal  como  determina  o  caput  do  art.  14  da  LRF. Apenas se 
alegava genericamente a expectativa de promessa de crescimento da economia, 
sem que se comprovassem a ausência, de fato, de comprometimento das metas 
fiscais, dentre outras irregularidades.” (fls. 112) 
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Para além dos vícios apontados, afirma o autor que, a despeito do notório 
quadro de aguda crise econômico-financeira, marcado sobretudo pela severa 
frustração de receitas, o Estado do Rio de Janeiro mantém e amplia a política de 
renúncia de receitas mediante a concessão de incentivos fiscais, ao mesmo 
tempo em que contém e contingencia despesas nos quatro maiores campos de 
atuação dos direitos fundamentais sociais – saúde, educação, assistência social e 
segurança pública. 

 
Liminarmente e inaudita altera parte, requer seja determinado que o 

Estado do Rio de Janeiro: “1.1) Não mais conceda, amplie ou renove benefícios 
fiscais ou financeiros com qualquer sociedade empresarial, até o momento em que 
se garanta o cumprimento de seus misteres de equilíbrio e transparência fiscais e, 
sobretudo, até que se garanta o custeio de todas as despesas asseguradoras dos 
direitos fundamentais sociais à assistência à saúde, assistência social, educação e 
segurança pública, inclusive quanto ao efetivo cumprimento dos pisos 
constitucionais de que tratam os artigos 198 e 212 da Carta de 1988, atualmente 
contidos e contingenciados; 1.2) Encaminhe a este d. juízo uma relação das 
sociedades empresariais agraciadas com benefícios fiscais e financeiros (estes, 
concedidos sob a forma de créditos tributários futuros), com informações sobre os 
benefícios fiscais então vigentes, contendo minimamente: 1.2.1. o CNPJ e a 
inscrição estadual da empresa; 1.2.2. o valor do benefício concedido; 1.2.3. em qual 
programa de fomento foi enquadrado; 1.2.4. desde quando foi editado o benefício; 
até quando ele  eventualmente retroagiu e quantas vezes ele foi prorrogado, com 
respectivas datas de concessão, de publicação em diário oficial e de previsão de 
término; 1.2.5. através de qual instrumento ou ato administrativo ele foi 
concedido; 1.2.6. qual o respectivo cálculo individualizado de estimativa de 
impacto nas metas fiscais e correspondente medida compensatória específica de 
que trata o art. 14 da LRF; 1.2.7. existência, ou não, de prévia avaliação do 
Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ); 1.3) Encaminhe a este d. 
juízo, no prazo de 60 dias, a contar de sua intimação, todas as cartas consulta das 
empresas que receberam incentivos, na forma do art. 5º da Lei 4.321/04, bem 
como todos os documentos e vistorias comprobatórias de que as sociedades 
empresariais que receberam incentivos cumpriram os requisitos/contrapartidas, 
previstos nessa mesma legislação;  1.4) Realize, no prazo de 60 dias, a contar de 
sua intimação, estudo de impacto financeiro sobre todos os benefícios fiscais e 
financeiros – transformados em crédito tributário -, fazendo-os incluir na próxima 
e nas futuras leis orçamentárias anuais e nas próximas e futuras Leis de Diretrizes 
Orçamentárias” (fls. 120/121). 

 
Decido. 
 
Conforme o disposto no art. 11, caput da Lei Complementar nº 101/2000, 

“constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 
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instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 
constitucional do ente da Federação”.  

 
Sem ingressar na discussão doutrinária acerca da constitucionalidade do 

dispositivo transcrito, dele se extrai pelo menos uma conclusão: “o normal de 
qualquer governante é que diligencie o recebimento de todas as receitas; com elas 
é que se podem atingir as metas a que se propôs e prestar bons serviços à 
coletividade a que deve servir” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito 
Financeiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 416). 

 
Por óbvio, tal constatação não impede que, com o escopo de alcançar 

objetivos políticos legítimos – como o desenvolvimento econômico e social de 
uma região ou o crescimento de um dado setor da economia –, o gestor seja 
levado a abrir mão de parte da arrecadação, mediante a concessão de incentivos 
e benefícios que acarretam renúncia de receita. 

 
Entretanto, tal instrumento de dirigismo econômico não pode ser livremente 

manejado pelos Poderes Executivo e Legislativo, até porque a renúncia de 
receita, em face do ônus que acarreta ao ente federativo, não difere em essência 
da despesa pública. Foi RICARDO LOBO TORRES quem primeiro abordou, entre 
nós, o conceito de “gasto tributário”, cunhado pela doutrina fiscal norte-
americana (“tax expenditure”): 

 
“A expressão renúncia de receitas, equivalente a gasto tributário (tax 
expenditure), entrou na linguagem orçamentária americana nas últimas 
décadas e adquiriu dimensão universal pelos trabalhos de Surrey. Gastos 
tributários ou renúncias de receitas são mecanismos financeiros 
empregados na vertente da receita pública (isenção fiscal, redução de 
base de cálculo ou de alíquota de imposto, depreciações para efeito de 
imposto de renda, etc.) que produzem os mesmos resultados econômicos 
da despesa pública (subvenções, subsídios, restituições de impostos, 
etc.).” (TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. 5ª ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 165 – grifo nosso)  

 
E como “gastos públicos”, as diversas formas de renúncia de receita 

encontram disciplina e limites na Constituição e nas leis, seja como uma espécie 
de reação à potencialização da estratégia de concessão de incentivos pelos 
Estados nas últimas décadas – o que ficou conhecido como “guerra fiscal” –, seja 
em função da imperiosa necessidade de dotar os mecanismos de concessão de 
incentivos fiscais de instrumentos de transparência e accountability, de modo 
a obstar a distribuição indiscriminada e atrabiliária de benefícios fiscais. 

 
Na primeira vertente, exsurge fundamental a conjugação do disposto nos 

artigos 150, § 6º e 155, § 2º, XII, g da CRFB com a disciplina da Lei 
Complementar nº 24/1975, a exigir a prévia aprovação de um convênio entre 
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os Estados como única forma regular de concessão de incentivos fiscais 
relativos ao ICMS.  

 
No tocante aos instrumentos de transparência e accountability, merece 

especial destaque a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 
101/2000). Tal diploma legal, não exatamente com o objetivo de impedir a 
concessão dos incentivos, mas com o salutar propósito de dotá-los de maior 
racionalidade e transparência, passou a estabelecer uma série de requisitos 
para que os entes federados pudessem abdicar de receitas mediante 
incentivos fiscais. Assim dispõe o art. 14 da LC nº 101/2000: 

 
“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:       
(Vide Medida Provisória nº 2.159, de 2001)       (Vide Lei nº 10.276, de 2001) 
        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. 
        § 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. 
        § 2o Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que 
trata o caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício 
só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no 
mencionado inciso. (...)” (grifo nosso) 

 
Sobre as regras transcritas, leciona REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA: 
 

“Os incs. I e II do art. 14 são fortes na resistência a que haja renúncia 
indiscriminada de receita, de forma a evitar a concorrência predatória, bem 
como a insuficiência de recursos por parte de Municípios ou Estados, de forma 
a levá-los à impotência para cumprimento de suas obrigações. Na sequência, o 
que era normal, buscam recursos nas esferas superiores para nivelar seu 
orçamento. Era a consagração máxima da incompetência ou da 
irresponsabilidade na gestão da coisa pública. Agora para que haja um 
benefício tributário, é imprescindível que o executivo diga de onde tirará a 
compensação para manter o equilíbrio fiscal ou, então, por que meio irá 
compensar a perda da arrecadação com o incentivo dado.  
O importante é que a renúncia não impeça o cumprimento dos objetivos 
previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Somente será possível se 
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demonstrado o equilíbrio, bem como que haverá aumento da receita tributária 
própria.” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 419 – grifo nosso). 
  

A alternância de tempos verbais adotada na narrativa do nobre Professor 
Titular de Direito Financeiro da USP – ora o presente ora o pretérito imperfeito 
–, em cotejo com a situação hodierna de penúria e as soluções buscadas 
atualmente pelo nosso Estado – notadamente perante a União –, exorta-nos a 
jamais olvidar o melancólico vaticínio de Millôr Fernandes: talvez tenhamos um 
“longo passado pela frente”. 

 
Na hipótese vertente, em sede de cognição sumária, tenho por evidenciado 

um quadro de desrespeito à disciplina constitucional e legal relativa à renúncia 
de receitas. 

 
 
INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA CONSTITUCIONAL DE 

CONVÊNIO 
 
 
Em primeiro lugar, a inicial aponta a substancial concessão de incentivos 

fiscais sem a necessária aprovação pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (CONFAZ), em afronta ao disposto nos artigos 150, § 6º e 155, § 2º, 
XII, g da CRFB e sua combinação com os artigos 2º e 9º da LC nº 24/75. De 
acordo com os dados aduzidos pela parte autora: 

 
“(...) só no ano de 2015, dos R$ 9.3 bilhões de incentivos fiscais concedidos e 
reconhecidos como renúncia de receita pela Secretaria Estadual de Fazenda, 
apenas 57 foram editados como base em convênios CONFAZ, gerando R$ 
2.144.450.379,00 em renúncias de receita. Além disso, foram também editados 
59 Decretos Estaduais, gerando R$ 3.106.736.641,00 em renúncias de receita e; 
sancionadas 24 Leis Estaduais, gerando R$ 4.067.523.479,00, em renúncias de 
receita.” (fls. 73 – grifo nosso) 

 
 As informações coletadas pelo Parquet indicam que apenas cerca de 

“22,5 % do total – em reais – de isenções fiscais concedidas no ano passado” 
teriam sido “editadas pelo Estado do Rio de Janeiro da maneira 
constitucionalmente aceita”. Frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal possui entendimento absolutamente sedimentado sobre a 
inconstitucionalidade da concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais 
referentes ao ICMS sem a observância da reserva constitucional de convênio, 
fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República. A 
Suprema Corte sequer admite como justificativa a alegação de resposta ou 
reação à legislação de outro Estado-membro, pois as situações de 
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inconstitucionalidade, a toda evidência, não se compensam. Confira-se o 
seguinte aresto: 

 
“ICMS – ‘GUERRA FISCAL’ – CONCESSÃO UNILATERAL DE ISENÇÕES, 
INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA 
RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO COMO PRESSUPOSTO 
LEGITIMADOR DA OUTORGA, PELO ESTADO-MEMBRO OU PELO DISTRITO 
FEDERAL, DE TAIS EXONERAÇÕES TRIBUTÁRIAS – PERFIL NACIONAL QUE 
QUALIFICA A ESTRUTURA JURÍDICO-NORMATIVA DO ICMS – A EXIGÊNCIA DE 
CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL COMO LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO 
PODER DE EXONERAÇÃO FISCAL DO ESTADO-MEMBRO/DISTRITO FEDERAL 
EM TEMA DE ICMS – RECEPÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 PELA 
VIGENTE ORDEM CONSTITUCIONAL – O SIGNIFICADO DA 
IMPRESCINDIBILIDADE DO CONVÊNIO INTERESTADUAL NA OUTORGA DE 
ISENÇÕES, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTES AO ICMS – 
DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 
INSTITUIÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO, DE REGIME DIFERENCIADO DE 
TRIBUTAÇÃO EM MATÉRIA DE ICMS QUE CULMINA POR INSTAURAR 
SITUAÇÃO DE APARENTE ‘COMPETIÇÃO FISCAL INCONSTITUCIONAL’ LESIVA 
AO ESTADO DO AMAZONAS E A SEU POLO INDUSTRIAL – MEDIDAS QUE SE 
REFEREM À PRODUÇÃO DE ‘TABLETS’ – POSSÍVEL TRANSGRESSÃO, PELOS 
DIPLOMAS NORMATIVOS PAULISTAS, AO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO, QUE 
CONSAGRA O ‘PRINCÍPIO DA NÃO-DIFERENCIAÇÃO TRIBUTÁRIA’ – 
PRECEDENTE DO STF – MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ICMS – ‘GUERRA FISCAL’ – CONCESSÃO 
UNILATERAL DE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS DE ORDEM TRIBUTÁRIA – 
INADMISSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE 
RESERVA CONSTITUCIONAL DE CONVÊNIO – A existência de convênios 
interestaduais celebrados em atenção e em respeito à cláusula da reserva 
constitucional de convênio, fundada no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘g’, da 
Constituição da República, traduz pressuposto essencial legitimador da 
válida concessão, por Estado-membro ou pelo Distrito Federal, de 
benefícios, incentivos ou exonerações fiscais em tema de ICMS. – Revela-
se inconstitucional a concessão unilateral, por parte de Estado-membro 
ou do Distrito Federal, sem anterior convênio interestadual que a 
autorize, de quaisquer benefícios tributários referentes ao ICMS, tais 
como, exemplificativamente, (a) a outorga de isenções, (b) a redução de 
base de cálculo e/ou de alíquota, (c) a concessão de créditos presumidos, 
(d) a dispensa de obrigações acessórias, (e) o diferimento do prazo para 
pagamento e (f) o cancelamento de notificações fiscais. Precedentes. 
INCONSTITUCIONALIDADES NÃO SE COMPENSAM – A outorga unilateral, 
por determinado Estado-membro, de benefícios de ordem tributária em tema 
de ICMS não se qualifica, porque inconstitucional, como resposta legítima 
e juridicamente idônea à legislação de outro Estado-membro que também 
se revele impregnada do mesmo vício de inconstitucionalidade e que, por 
resultar de igual transgressão à cláusula constitucional da reserva de convênio, 
venha a provocar desequilíbrios concorrenciais entre referidas unidades 
federadas, assim causando gravame aos interesses do Estado-membro 
alegadamente prejudicado. É que situações de inconstitucionalidade, porque 
reveladoras de gravíssima transgressão à autoridade hierárquico-normativa da 
Constituição da República, não se compensam entre si. Precedente.” (ADI nº 
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4.635 MC-AgR-Ref/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 
12/02/2015 – grifo nosso) 

 
 

DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL 

 
 
No plano infraconstitucional, também se colhem veementes indícios da 

inobservância dos requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.  
 
A estimativa de impacto orçamentário-financeiro dos benefícios 

concedidos, exigida no caput do art. 14 da LC nº 101/2000 como condição 
imprescindível à preservação do equilíbrio fiscal, caberia à Superintendência de 
Tributação – órgão vinculado à Subsecretaria de Receita, da Secretaria de 
Estado de Fazenda –, na forma do art. 6º, inciso XVIII, “c”, do Decreto Estadual nº 
40.613/2007 e do art. 83 da Resolução SEFAZ nº 45/2007. Entretanto, 
conforme constatado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – 
TCE/RJ em sede de auditorias realizadas na Secretaria de Fazenda, muitos dos 
atos concessivos de benefícios fiscais – notadamente os editados mediante 
decretos do Chefe do Poder Executivo – sequer passam pelo crivo da 
Superintendência de Tributação e, destarte, não se submetem à sua análise 
prévia, o que inviabiliza “a realização de estudo de impacto e o controle dos 
benefícios afinal concedidos pelos Órgãos competentes”. Assim se manifesta o 
Plenário do TCE/RJ em parecer prévio sobre as contas do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro relativas ao exercício financeiro de 2015: 

 
“Em sede de auditorias realizadas na Secretaria de Estado de Fazenda, todavia, 
verificou-se que parte dessas normas não é submetida à Superintendência (por 
vezes, sequer à Secretaria), fazendo-se necessário o acompanhamento diário 
do veículo de Imprensa Oficial (DOERJ) pela Coordenadoria de Controle da 
Receita, deste Tribunal, de modo a ter ciência do advento de nova legislação. Os 
casos mais recorrentes dizem respeito aos decretos editados diretamente 
pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro.  
Ademais, as consequências dessa prática podem repercutir na confiabilidade 
das informações obtidas por meio do Documento de Utilização de Benefícios 
Fiscais - DUB-ICMS, tendo em vista que a atualização da legislação da 
ferramenta depende do acompanhamento realizado pela Superintendência de 
Tributação, da Secretaria de Estado de Fazenda. Ou seja, há risco de o DUB-
ICMS não conter toda a legislação vigente, situação em que os contribuintes não 
informarão os benefícios fruídos naquele período.  
A observância do trâmite estabelecido na legislação é necessária, preservando-
se as atribuições da Superintendência de Tributação, de maneira a possibilitar 
a análise prévia da legislação tributária estadual, a realização de estudo 
de impacto e o controle dos benefícios afinal concedidos pelos Órgãos 
competentes.  
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Ocorrem, ainda, casos de benefícios fiscais concedidos a contribuintes 
específicos (isto é, benefícios em caráter não geral), onde os processos 
administrativos sequer tramitam pela Secretaria de Estado de Fazenda, 
inviabilizando, por óbvio, o controle sobre tais benefícios.” (fls. 587/588 
do Anexo 12 – grifo nosso) 

 
E prossegue a Corte de Contas, em alusão ao art. 14 da LC nº 101/2000: 
 

“(...) o legislador federal incluiu dispositivo na Lei de Responsabilidade 
Fiscal especialmente destinado a garantir que a concessão de incentivos 
fiscais observasse a prévia elaboração de estudo de impacto. A 
mensuração do benefício, portanto, não se propõe unicamente a possibilitar 
ao ente a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento do 
equilíbrio orçamentário-financeiro, caso esse seja modificado com a 
queda de arrecadação esperada, mas também a atender a transparência. 
(...) 
No âmbito das Auditorias realizadas na Secretaria de Estado de Fazenda, vêm 
sendo evidenciadas de modo sistemático a fragilidade e a deficiência nos 
controles dos benefícios fiscais, o que compromete a avaliação das 
concessões e da efetividade do retorno desses, bem como a apuração da 
renúncia de receita sob a ótica da responsabilidade fiscal. (...) a evolução 
nos mecanismos de controle da Secretaria de Estado de Fazenda, referentes 
aos benefícios fiscais, mostra-se insatisfatória, posto que já se passou uma 
década desde as primeiras determinações visando ao aprimoramento dos 
procedimentos de controle da Secretaria, exaradas pelo Corpo Deliberativo 
deste Tribunal, bem como quinze anos de vigência da Lei de Responsabilidade 
Fiscal” (fls. 589/590 e 593 do Anexo 12 – grifo nosso) 

 
O autor também apresenta indícios de esvaziamento das condições 

materiais alternativas instituídas nos incisos I e II do art. 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Repise-se que a concessão ou ampliação de incentivo 
ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, além de 
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e atender ao 
disposto na lei de diretrizes orçamentárias, deve observar pelo menos uma das 
seguintes condições: a) “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”; ou b) “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”. 

 
A exigência de previsão da renúncia na estimativa de receita da lei 

orçamentária anual é corolário do dever de planejamento e transparência na 
gestão fiscal. Contudo, o objetivo da regra só pode ser alcançado, por óbvio, se a 
própria estimativa de receita for fruto de uma ação planejada, transparente e 
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responsável, isto é, se ela, de fato, observar “as normas técnicas e legais, 
considerar os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, 
do crescimento econômico” e todas as demais imposições do art. 12 da LC nº 
101/2000. 

 
E, mais uma vez, o exame perfunctório – próprio desta sede liminar – dos 

elementos informativos acostados à inicial revela que, a despeito da notória e 
cediça tendência de retração do produto interno bruto (PIB) e queda da 
arrecadação em todas as esferas da Federação, a previsão de receita vem sendo 
sistematicamente superestimada pela Administração estadual. É o que se 
verifica especialmente nos últimos dois anos – estimativas de receita para 2015 
e 2016 –, conforme reconhecido pelo TCE/RJ.  

 
Quanto à previsão relativa ao exercício de 2015, a Corte de Contas 

fluminense aponta que a estimativa da LOA foi logo revista, ainda em fevereiro 
de 2015, quando da divulgação das metas bimestrais de arrecadação pela 
Resolução nº 842/2015, com um decréscimo na ordem de R$ 11.951.711.771 
(onze bilhões, novecentos e cinquenta e um milhões, setecentos e onze mil, 
setecentos e setenta e um reais) – fls. 180/181 do Anexo 12. Ao final do 
exercício, apurou-se uma frustração de receita que superou a casa dos R$ 20 
bilhões, entre a previsão da LOA/2015 e o fechamento do balanço geral anual 
das contas fluminenses: dos R$ 82.8 bilhões previstos na LOA, apenas R$ 61.6 
bilhões foram efetivamente arrecadados ao longo do ano.  

 
No que tange ao exercício em curso, a disparidade pode se revelar ainda 

maior. A revisão redutora das metas orçamentárias já teve o condão de 
rebaixar a estimativa de receitas, ainda no curso do exercício, em quase R$ 
20 bilhões. Com efeito, a Lei Estadual nº 7415/2016 reduziu a receita estimada 
para o ano de 2016 dos anteriores R$ 75.7 bilhões (Lei orçamentária 
originária) para R$ 56.5 bilhões.  

 
Nesse cenário, parece completamente esvaziada a teleologia da norma 

insculpida no art. 14, inciso I da LC nº 101/2000. Afinal, que diferença faz, sob a 
ótica do planejamento, transparência e responsabilidade na gestão fiscal, que 
determinado benefício fiscal, cujo impacto financeiro sequer pode ser 
adequadamente dimensionado – como já visto –, esteja contemplado em uma 
estimativa de receita meramente fictícia e absolutamente divorciada da 
realidade? 

 
O mesmo descompasso parece existir, em análise preliminar, relativamente 

às metas fiscais previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. Tal diploma legal estipula textualmente um acréscimo do 
volume, em valor monetário real, das renúncias de receita nos anos de 2014, 
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2015, 2016 e 2017, vinculando esse incremento, a toda evidência, a uma 
previsão de crescimento da arrecadação, supostamente fundado num cenário 
irreal de crescimento econômico para o mesmo período. É o que se depreende 
do simples cotejo entre a estimativa de receita e a estimativa de renúncia de 
receita constantes dos anexos da LDO para o período de 2014 a 2017, conforme 
tabelas acostadas às fls. 77 e 78: 

 

 
 

 
 
Embora a estimativa de receita com crescimento linear tenha se revelado 

absolutamente infundada, os valores extraídos do sistema DUB-ICMS pela parte 
autora indicam que as renúncias de receita cresceram, nos exercícios de 2014 
e 2015, em valores até superiores aos previstos nas metas fiscais da LDO. 
De acordo com os dados coletados, teriam sido “renunciados, no ano de 2014, R$ 
7.422.890.570,00; e no de 2015, R$ 9.318.710.499,00”. Assim, sobretudo em face 
do quadro de inequívoca diminuição do crescimento econômico regional, 
exsurge relevante a argumentação do Parquet no sentido de que “o 
planejamento estadual, justificador do acréscimo do volume de renúncias de 
receitas estampado no anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
do período de 2015/2017, está divorciado dos princípios de transparência e 
de gestão fiscal responsável, preconizados na Lei de Responsabilidade 
Fiscal” (fls. 79 – grifo nosso). 

 
 No que concerne às medidas de compensação, previstas 

alternativamente no inciso II do art. 14 da LC nº 101/2000, também há indícios 
de ilegalidade. Tais medidas, conforme a dicção expressa da lei complementar, 
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hão de ser efetivadas “por meio do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo 
ou contribuição”.  

 
Entretanto, a recente Lei Estadual nº 7428, de 25/08/2016, parece inovar 

em matéria de compensação de renúncia de receita, ao instituir o Fundo 
Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF (temporário, pelo prazo de 2 anos) e 
condicionar a “fruição de benefício fiscal ou incentivo fiscal, já concedido ou que 
vier a ser concedido”, ao depósito ao FEEF do “montante equivalente ao 
percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o valor do 
imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal 
concedido à empresa contribuinte do ICMS” (art. 2º). Alternativamente a esse 
depósito, o diploma legal prevê até mesmo a compensação pelo excesso de 
arrecadação, que teria o condão de dispensar o aporte por parte do 
contribuinte. Veja-se a redação do art. 3º da citada lei estadual: 

 
“Art. 3º - Alternativamente ao que trata o disposto no art. 2°, os contribuintes 
poderão usufruir do benefício já concedido, na sua integridade, desde que a 
arrecadação do trimestre do ano corrente comparado com o mesmo trimestre 
do ano anterior, seja incrementada, em termos nominais, em patamar superior 
ao montante que seria depositado no Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - 
FEEF explicitado no art. 2°, em cada empresa.” 

 
Em sede de cognição sumária, vislumbram-se os seguintes vícios: (i) 

inovação de matéria constitucionalmente reservada à lei complementar federal 
(art. 163, I e V da CRFB); (ii) inobservância do prazo mínimo fixado na Lei 
Complementar nº 101/2000 para a medida compensatória – exercício em que 
se inicia a vigência do benefício e nos dois seguintes; e (iii) ampliação das 
formas de compensação, ao arrepio da disciplina da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e com potencial prejuízo à fiscalização e ao cumprimento das metas. 
Quanto a este último ponto, impende assinalar que o Tribunal de Contas da 
União já teve a oportunidade de rechaçar a interpretação ampliativa das 
medidas compensatórias de renúncia de receitas previstas no art. 14, II da LC nº 
101/2000, inclusive a utilização específica de excesso de arrecadação, como 
preconizado no art. 3º da Lei Estadual nº 7428/2016. Merecem transcrição os 
seguintes excertos do Acórdão TCU nº 747/2010: 

 
“Acórdão TCU 747/2010. LEVANTAMENTO. EXAME DOS PROCEDIMENTOS 
DE CONTROLE DE CONCESSÃO E AMPLIAÇÃO DE BENEFÍCIOS 
TRIBUTÁRIOS DE QUE TRATA O ART. 14 DA LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. (...) 9.10.10 Verifica-se na 
leitura do citado inciso II do art. 14 que não há margem para interpretação 
mais ampla das medidas que devem ser utilizadas com vistas a 
compensar as renúncias de receitas. (...) 9.10.15 Assim, a utilização do 
excesso de arrecadação como medida de compensação para o 
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estabelecimento de renúncia de receitas, além de não previsto pela Lei n° 
4.320, de 1964, dificulta o controle do alcance das metas fiscais. Isso 
porque o mesmo recurso pode ser utilizado duplamente, para a abertura 
de créditos adicionais e para compensar renúncias de receitas, o que 
aumenta o risco de desequilíbrio na execução orçamentário-financeira e 
compromete as metas fiscais.” (grifo nosso) 

  
Portanto, há elementos de informação capazes de delinear, neste exame 

liminar, a recalcitrância governamental no tocante ao cumprimento das regras, 
princípios e postulados insculpidos nos artigos 150, § 6º e 155, § 2º, XII, g da 
CRFB, art. 2º c/c art. 9º da LC nº 24/75 e artigos 12 e 14, I e II da LC nº 
101/2000. O quadro fático assim esboçado não se coaduna com as normas de 
finanças públicas voltadas para a “responsabilidade na gestão fiscal”, objetivo 
cujo alcance “pressupõe a ação planejada e transparente, em que se 
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 
públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de 
receita” e outras despesas públicas (art. 1º, § 1º da LC nº 101/2000). 

 
Mas não é só. 
 
 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO VEDAÇÃO À 
PROTEÇÃO DEFICIENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS  

 
 
Para além dos vícios apontados, a parte autora demonstra a relevância da 

arguição de ilegitimidade da opção – nitidamente adotada em âmbito estadual – 
no sentido da intensificação da política de concessão e ampliação de incentivos e 
benefícios fiscais ensejadores de renúncia de receita, mesmo em face de um 
cenário de severa frustração de receita e notória escassez de recursos para a 
continuidade da prestação dos serviços públicos mais básicos e essenciais. 

 
 É consabido que, sobretudo nos últimos dois anos, as receitas correntes 

líquidas do Estado não têm se mostrado suficientes para o custeio das mais 
variadas despesas públicas. Principalmente nas áreas diretamente relacionadas 
à concretização de direitos fundamentais sociais, observou-se intensa 
judicialização, com sucessivas liminares e arrestos de recursos voltados a elidir 
o risco concreto de paralisação de ações e serviços ligados às necessidades mais 
vitais dos administrados. Nesse diapasão, foram ajuizadas ações coletivas com o 
escopo de evitar a paralisação do serviço de saúde prestado no âmbito de 
unidades hospitalares, como o HEMORIO (proc. nº 0123403-
42.2016.8.19.0001) e o Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE (proc. 
nº 0141767-62.2016.8.19.0001); a interrupção do abastecimento de 
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Unidades de Pronto Atendimento 24h com “medicamentos básicos (tais 
como antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos), bem como materiais 
básicos para o trabalho dos médicos e enfermeiros (tais como gaze, 
mascaras e luvas, equipo de soro, monitores de sinais vitais, tubos de 
suporte, respiradores)” (proc. nº 0249885-35.2016.8.19.0001 e 0249919-
10.2016.8.19.0001); a interrupção do pagamento de benefícios assistenciais 
devidos a famílias que vivem abaixo da linha da pobreza (proc. nº 0172086-
13.2016.8.19.0001) ou que foram vítimas de desmoronamentos de encostas, 
enchentes, desalijos forçados e outras circunstâncias que lhes suprimiram 
o direito à moradia digna, justificando sua inclusão em programa 
habitacional criado pelo próprio Poder Público estadual – aluguel social 
(proc. nº 0208415-24.2016.8.19.0001); a paralisação das atividades no 
âmbito de universidades estaduais, como a Universidade Estadual Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF (proc. nº 0166480-04.2016.8.19.0001); 
para citar apenas processos despachados por este magistrado, sem embargo da 
existência de inúmeras outras demandas igualmente sensíveis dirigidas aos 
vários juízos fazendários da Capital e de todo o Estado. Alude-se, a propósito, 
aos inúmeros processos coletivos destinados a assegurar o pagamento de 
vencimentos e proventos devidos aos servidores estaduais, aposentados e 
pensionistas, angustiados diante da perspectiva de privação da fruição de 
verba alimentar, indispensável à subsistência própria e da respectiva família. 

 
Este cenário caótico, que reflete o inegável retrocesso social recentemente 

experimentado pela população fluminense, está intimamente relacionado ao 
contingenciamento e à contenção de despesas nas quatro principais áreas de 
implementação de direitos fundamentais sociais – saúde, educação, assistência 
social e segurança pública. O Ministério Público colaciona às fls. 33/48 um 
extenso rol de programas de governo, todos inseridos nesses quatro campos de 
atuação, cujos créditos foram contidos ou contingenciados por ato 
administrativo, o que significa dizer que, muito provavelmente, não serão 
executados por insuficiência de recursos. Uma breve mirada na coluna de 
“especificação” desses programas revela a falta de verba para “assistência pré-
hospitalar móvel de urgência e emergência – SAMU 192”, “leito de UTI completo”, 
“compra de ambulância UTI móvel”, “fornecimento de medicamentos básicos”, 
“oferta de transporte escolar”, “atendimento de crianças e adolescentes vítimas de 
violência”, “proteção a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade 
social”, “formação de policiais”, “implantação da Polícia Pacificadora”, entre 
outras demandas. 

 
Projeta-se, inclusive, o comprometimento da aplicação mínima de recursos 

em saúde e educação, na forma dos artigos 198 e 212 da CRFB. No primeiro 
bimestre de 2016, o total de disponibilização de recursos para o Fundo Estadual 
de Saúde foi de aproximadamente 6% da arrecadação de impostos, com um 
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déficit financeiro de R$ 369.560.732,00, conforme dados contidos no Sistema 
Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – 
SIAFE/RIO (fls. 49 do Anexo 4 dos autos do proc. nº 0128231-
81.2016.8.19.0001, que versa exatamente sobre o atual subfinanciamento das 
ações e serviços públicos de saúde). Isso revela a dimensão das restrições 
impostas ao custeio da saúde, de modo a comprometer a observância do limite 
mínimo constitucional de 12%. O mesmo se observa em relação à função – 
nomenclatura financeira/orçamentária oficial – “Educação”: “dos R$ 7.2 bilhões 
de despesas autorizadas para o ano, somente R$ 3.3 bilhões foram empenhadas e 
liquidadas” (fls. 5). 

 
A despeito da plena ciência desta situação de penúria, o que se infere da 

própria decretação de estado de calamidade financeira (Decreto estadual 
nº45.692, de 17 de junho de 2016), a Chefia do Poder Executivo só fez 
intensificar a política de renúncia de receitas, mediante a edição de decretos 
de concessão de incentivos fiscais com fulcro no art. 3º da Lei Estadual 
4321/2004. Ao analisar as contas do governo relativas ao exercício de 2015, o 
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ assim retratou a 
evolução anual da renúncia efetiva informada pela Secretaria de Estado de 
Fazenda – SEFAZ, segundo dados extraídos do sistema DUB-ICMS (fls. 560 do 
Anexo 14): 
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Esse recrudescimento da abdicação de receitas, constatado sobretudo a 

partir de 2014 – exatamente quando se inicia um processo deletério de 
frustração de receitas e escassez de recursos para o custeio dos mais variados 
compromissos estatais – pode ser muito bem avaliado a partir do quadro 
elaborado pelo autor às fls. 81, que registra em termos percentuais o 
comprometimento da receita corrente líquida – RCL com os benefícios 
fiscais concedidos ao longo do tempo. O acompanhamento da evolução em 
termos absolutos e percentuais ratifica a tendência de ampliação vertiginosa da 
renúncia inclusive e especialmente no exercício em curso (2016): 

 

 
 
A comparação entre esses dados e os percentuais de comprometimento da 

receita corrente líquida com ações e serviços públicos de saúde e educação ao 
longo do tempo indica tendências absolutamente opostas: ao mesmo tempo em 
que caem significativamente as despesas com saúde e educação, crescem 
substancialmente os chamados “gastos tributários”, a ponto de o volume total de 
renúncia de receitas ultrapassar, em 2015, em termos reais e percentuais, o 
valor correspondente ao piso constitucionalmente previsto para as ações e 
serviços na área da educação (cf. fls. 82). Veja-se: 
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A parte autora lembra que os valores atribuídos como renúncia de receita 

nos quadros colacionados dizem respeito somente àquelas relativas ao ICMS 
(com exclusão, portanto, dos demais impostos), declaradas pelas próprias 
sociedades empresariais agraciadas (já que o sistema é de auto declaração), 
excluídas as isenções provenientes de créditos de financiamento concedidos 
pela agência de fomento econômico estadual, bem como os tratamentos 
tributários especiais ou diferenciados não reconhecidos como renúncia de 
receita pela Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro. Entretanto, uma 
vez considerados os valores extraídos do sistema DUB-ICMS, sem essa 
depuração da SEFAZ, tem-se a seguinte realidade (fls. 83/85): 
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À vista de todos esses dados diligentemente coletados pelo Ministério 

Público, é possível vislumbrar, ainda em juízo de cognição sumária – repise-se –, 
além dos já abordados vícios de ilegalidade que comprometem a 
responsabilidade na gestão fiscal, uma aparente ofensa ao princípio da 
proporcionalidade como vedação à proteção deficiente daqueles direitos 
fundamentais sociais. 

 
A tutela da proporcionalidade, em sua vertente de proibição da proteção 

deficiente, desenvolvida sobretudo pela Corte Constitucional alemã, tem como 
premissa a noção de “dever de proteção”1 e já foi expressamente aplicada pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal em matéria de implementação de 
direitos sociais prestacionais (RE nº 778.889/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. 
Roberto Barroso, DJe de 01/08/2016). 

 
In casu, exsurge relevante, a priori, a argumentação no sentido de que 

acarreta restrição desproporcional ao âmbito de proteção dos referidos 
direitos sociais, em inobservância do dever estatal de proteção, a postura do 
gestor de potencializar a abdicação de receitas tributárias, sem sequer 
dimensionar adequadamente o impacto orçamentário-financeiro dessas 
sistemáticas renúncias – cf. reconhecido pelo órgão de controle externo 
(TCE/RJ) –, exatamente ao mesmo tempo em que, por força da severa 
frustação de receitas, impõe contingenciamentos literalmente capazes de 
ocasionar a interrupção de serviços públicos essenciais, deixando à 

                                                           
1 Sobre o “dever de proteção” leciona INGO VON MÜNCH: “(..) ainda que não se reconheça, em 
todos os casos, uma pretensão subjetiva contra o Estado, tem-se, inequivocamente, a 
identificação de um dever deste de tomar todas as providências necessárias para a 
realização ou concretização dos direitos fundamentais” (von MÜNCH, Ingo. Grundgesetz-
Kommentar, Kommentar zu Vorbemerkung Art 1-19, Nº 22; citação e tradução encontradas em 
HC nº 104.410/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, STF, Segunda Turma, DJe de 27/03/2012 – grifo 
nosso) 
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míngua a proteção de bens jurídicos vitais, como a subsistência, a 
educação, a saúde e a própria vida das pessoas. 

 
Essa aparente ofensa ao princípio da proporcionalidade caracteriza 

“hipótese de abusividade governamental”, a autorizar “a intervenção do 
Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas”, haja vista 
a plausibilidade do quadro de “escassez de recursos como resultado de uma 
decisão política”2 que infirma a “prioridade dos direitos fundamentais” 
(ADPF nº 45 MC/DF, Min. Celso de Mello, DJ de 04/05/2004 – grifo nosso). 
Neste particular, lembra o Parquet, com supedâneo no magistério de ANA 
PAULA DE BARCELLOS: 

 
“(...) a inexistência fática de recursos pode ser identificada como uma reserva 
do possível fática. É possível questionar a realidade dessa espécie de 
circunstância quando se trata do Poder Público, tendo em conta a forma de 
arrecadação de recursos e a natureza dos ingressos públicos” (BARCELLOS, 
Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. 3ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 277-
278) 

 
Embora não seja este o momento adequado a uma incursão meritória 

exauriente, cabe assinalar que o teste de proporcionalidade, nesta vertente 
específica da vedação à proteção deficiente, encerra os mesmos subprincípios 
aplicáveis ao exame da proporcionalidade voltado à proibição de excesso (nesse 
sentido: SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel. Curso de Direito 
Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. Rio de Janeiro: Editora 
Fórum, 2013, pp. 480-483). Assim, em face do comportamento estatal 
questionado por proteger de forma insuficiente direitos sociais, deve-se 
indagar: “(i) se a proteção deficiente é adequada e/ou se a deficiência 
promove um fim constitucional legítimo; (ii) se é necessária, ou se havia 
medida mais eficiente sob o prisma do direito protegido deficientemente, 
que permitisse tutelar o direito a que ele se opõe na mesma medida; (iii) se é 
proporcional em sentido estrito a proteção deficiente porque os custos 
justificam os benefícios gerados” (cf. RE nº 778.889/PE, Tribunal Pleno, Rel. 
Min. Roberto Barroso, DJe de 01/08/2016 – grifo nosso). 

 
Como se vê, o deslinde da questão, notadamente sob a ótica da 

proporcionalidade em sentido estrito, não pode prescindir de um estudo 
                                                           
2 Em sede de auditoria governamental destinada à “análise dos controles internos existentes no âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda para acompanhamento e avaliação da renúncia fiscal”, ponderou o Exmo. 
Conselheiro José Gomes Graciosa: “Diante do cenário caótico que vive as finanças públicas do Estado, é 
possível inferir que tal situação, ao menos em parte, deve-se a renúncia de receita aqui examinada, 
demonstrando que houve falhas ou ausência de adequado planejamento no tocante ao impacto das 
concessões outrora conferidas a conglomerados empresariais” (sic) (Proc. TCE-RJ nº 113.423-3/2014, fls. 
374 – grifo nosso).  
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acurado do impacto financeiro das renúncias de receita, em cotejo com uma 
avaliação técnica/objetiva acerca dos resultados sociais e econômicos 
promovidos pelos incentivos. No entanto, como sistematicamente assentado 
pelo Corpo Técnico da Corte de Contas fluminense em auditorias sobre o ponto, 
em flagrante violação do disposto no art. 14, caput da LC nº 101/2000, “a 
Secretaria de Fazenda não dispõe de informações fidedignas sobre o total de 
benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro”; e mais: “a 
Subsecretaria Geral da Fazenda não produz relatórios periódicos de análise 
e acompanhamento dos impactos dos benefícios fiscais na arrecadação, 
para subsidiar decisões quanto às políticas tributária, fiscal e econômica do 
ERJ” (Proc. TCE-RJ nº 113.423-3/2014, fls. 101vº).  

 
Tal deficiência não parece ser uma exclusividade do Estado do Rio de 

Janeiro. Conforme excerto bem colacionado na inicial, o Tribunal de Contas da 
União, ao se pronunciar sobre as contas do governo federal referentes ao 
exercício de 2008, teve a oportunidade de pontuar o seguinte: 

 
“’... Apesar do crescimento dos valores renunciados das receitas federais ao 
longo dos anos e do estímulo a determinados setores ou regiões, não tem sido 
avaliado o impacto social e econômico das políticas públicas que utilizam 
tal mecanismo, sobretudo quanto aos reais benefícios alcançados frente 
aos aspectos de progressividade do sistema de tributação. Torna-se 
necessário que os governos realizem tal avaliação, para justificar, perante 
a sociedade, os resultados reais alcançados frente à concessão de 
benefícios a determinados grupos de contribuintes’ (citado em de Almeida, 
Carlos Otávio Ferreira. O Planejamento Financeiro Responsável: Boa 
Governança e Desenvolvimento no Estado Contemporâneo. Orçamentos 
Públicos e Direito Financeiro. Ed. Revista do Tribunais. 2011. p. 591)” (fls. 
64/65 – grifo nosso) 

 
CARLOS OTÁVIO FERREIRA DE ALMEIDA endossa a constatação do TCU e 

acrescenta: 
 

“’... no Brasil não há qualquer avaliação objetiva dos resultados 
alcançados pela imposição de uma política de renúncia de receitas. (grifo 
nosso) A despeito dessa incerteza, os gastos tributários vêm crescendo 
significativamente nos últimos anos, pois, somente na esfera federal, a renúncia 
de receitas tributárias cresceu 61,8% em 2010, quando comparada a 2006... A 
lógica de renúncia de receitas impõe que o Governo, ao decidir, por 
exemplo, conceder benefícios fiscais indiretos ao setor farmacêutico, 
saiba se os preços dos medicamentos foram reduzidos, beneficiando aos 
necessitados...’ (Op. Cit. p. 591)” (fls. 65 – grifo nosso) 

 
E essa avaliação técnica e objetiva acerca da economicidade dos “gastos 

tributários” não constitui mera formalidade legal, mas se afigura absolutamente 
necessária. MARCOS NÓBREGA esclarece que, muitas vezes, o impacto 
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econômico-financeiro de um incentivo fiscal não é compensado pelo aumento 
líquido da receita advinda do incremento da atividade econômica, o que deve 
ser mensurado previamente à decisão política, seja para dissuadir o gestor da 
concessão, seja para fazê-lo optar pelo incentivo a outro setor – mais pródigo em 
geração de empregos e/ou arrecadação – ou, até mesmo, para dimensionar as 
medidas compensatórias da renúncia de receita, na forma da LC nº 101/2000. 
Assim se pronuncia o ilustre Conselheiro Substituto do TCE/PE: 

 
“Na maioria das vezes, para que indústrias se instalem em determinados 
estados, as exigências feitas pelos empresários são tamanhas que não 
seriam compensadas pelo aumento líquido da receita advinda do 
incremento da atividade econômica. O efeito final pode ser negativo e isso 
deve ser devidamente mensurado quando da tomada de decisão pelos 
incentivos. Para citar um exemplo, TRAMONTIN elenca os custos que seriam 
incorridos pelo Estado do Rio Grande do Sul caso aceitasse a instalação da 
montadora Ford. Os números falam por si: 
 
AÇÃO 
 

Valores em milhões de reais 

Financiamento a cargo do Estado 460 
Financiamento pelo BNDES 550 
Doação de terrenos e isenção do ICMS 3.000 

 
Todos esses dados para uma estimativa de criação de 1.500 empregos diretos. 
Os valores são assombrosos e cálculos perfunctórios elaborados por 
TRAMOTIN estimam o custo do emprego criado como algo próximo a 300 mil 
reais por emprego. Dados esses muito próximos daqueles referenciados por 
VARSANO (350 mil reais por emprego). Além disso, as indiscriminadas 
concessões de incentivos estão, muitas vezes, mascarando interesses 
pessoais de governantes em alianças espúrias com empresários onde o 
interesse público passa ao largo das verdadeiras intenções.” (NÓBREGA, 
Marcos. RENÚNCIA DE RECEITA; GUERRA FISCAL E TAX EXPENDITURE: UMA 
ABORDAGEM DO ART. 14 DA LRF, consulta em 25/10/2016: 
http://docplayer.com.br/8334353-Renuncia-de-receita-guerra-fiscal-e-tax-
expenditure-uma-abordagem-do-art-14-da-lrf.html, pp. 15-16) 
 

No caso específico do Estado do Rio de Janeiro, sempre em exame 
perfunctório – próprio desta fase processual incipiente –, há razões para 
questionar se os resultados sociais e econômicos produzidos pelos crescentes 
“gastos tributários” estão a justificar a estratégia de renúncia de receita, que se 
reflete, a toda evidência, na insuficiência das receitas correntes líquidas e, por 
conseguinte, nos sistemáticos contingenciamentos promovidos no orçamento da 
saúde, da educação, da assistência social e da segurança pública e outros 
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campos prioritários de atuação. Recorre-se mais uma vez ao parecer prévio 
emitido pelo TCE/RJ sobre as contas de governo de 2015 (fls. 108 do Anexo 14): 

 
“(...) aparentemente, apesar de o ERJ necessitar destas receitas para resolver 
ou, ao menos, amenizar o descompasso entre suas receitas e despesas, a 
renúncia fiscal, desde 2010, vem alcançando níveis históricos, tendo 
representado uma receita abdicada de mais de R$ 25 Bi/ano desde o ano de 
2011.  
Este benefício concedido a algumas empresas só é justificável quando a 
renúncia é revertida para a sociedade através de outros mecanismos, 
como, por exemplo, o aumento da produção ou da quantidade de 
empregos vigentes. Não foi o caso do Rio de Janeiro. A Figura 46 apresenta a 
variação anual de valor bruto da produção oriundo das indústrias de 
transformação do ERJ para o triênio 2011 a 2013 comparativamente aos dados 
da Figura 45 (renúncia de ICMS).  
 

 
O que se pode perceber é que o montante apurado como acréscimo de 
produção para este segmento é bastante inferior ao que se deixou de 
arrecadar.  Logicamente que a renúncia fiscal não ocorreu apenas neste setor. 
A auditoria citada anteriormente destaca as maiores empresas em volume de 
imposto não pago nos exercícios de  2008 a 2013.” (fls. 107/108 do anexo 14 – 
grifo nosso) 

 
 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 
 
 
Portanto, tem-se presente a plausibilidade jurídica do direito invocado 

na peça vestibular.  
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Da mesma forma, afigura-se bem delineada a urgência das medidas 

pleiteadas liminarmente, tanto no que concerne à apresentação das 
informações, documentos e estudos apontados nos itens “1.2”, 1.3” e “1.4” de fls. 
120/121, quanto no tocante à abstenção da concessão, ampliação ou 
renovação de benefícios fiscais ou financeiros em favor de qualquer 
sociedade empresária (item “1.1” de fls. 120)  

 
Neste particular, é de se registrar, conforme amplamente divulgado pela 

mídia regional3, a plena continuidade da estratégia de distribuição de benefícios 
fiscais pelo Poder Executivo, com fulcro no art. 3º da Lei Estadual 4321/2004. 
Sabe-se que, nos dois meses subsequentes à edição do decreto de estado de 
calamidade financeira (portanto, nos meses de julho e agosto de 2016), o Estado 
do Rio de Janeiro concedeu 50 (cinquenta) benefícios fiscais (entre benefícios 
novos e renovações de benefícios anteriores) para diversas sociedades 
empresariais sediadas em seu território. Nos meses de setembro e outubro, 
novos atos concessivos foram editados, conforme tabelas acostadas às fls. 
113/114 e 116, respectivamente. 

 
Destarte, a inação deste juízo fazendário significará, inexoravelmente, o 

aprofundamento do quadro de violação das regras, princípios e postulados 
insculpidos nos artigos 150, § 6º e 155, § 2º, XII, g da CRFB, art. 2º c/c art. 9º da 
LC nº 24/75 e artigos 12 e 14, I e II da LC nº 101/2000, além da aparente ofensa 
à proporcionalidade, na sua vertente de vedação à proteção deficiente de 
direitos fundamentais sociais, com inevitáveis – e já sensíveis – prejuízos ao seu 
núcleo essencial, consubstanciado na cláusula do mínimo existencial. 

 
É importante consignar, por outro lado, que a presente decisão não impõe 

súbita oneração à economia local, porquanto encerra efeitos prospectivos: 
não alcança isenções, benefícios e incentivos já concedidos, mas proíbe a 
concessão de novos ou a ampliação/renovação daqueles em fruição (o que 
equivaleria a uma nova concessão). Ademais, não esgota, no todo ou em parte 
o objeto da causa, tampouco ostenta contornos de irreversibilidade, já que 
pode ser revisto a qualquer momento, inclusive e especialmente após a 
apresentação pelo Estado do estudo de impacto financeiro de todos os 
benefícios fiscais e financeiros, conforme item “1.4” de fls. 121. 

 
 

CONCESSÃO INAUDITA ALTERA PARTE 
                                                           
3  Consultem-se: http://extra.globo.com/noticias/extra-extra/governo-do-rio-continua-
distribuir-beneficios-fiscais-empresas-19887075.html; 
http://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/em-um-dia-dornelles-assina-14-decretos-
de-isencoes-fiscais-empresas-produtos-20243462.html. 
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A excepcionalidade da situação financeira do Estado do Rio de Janeiro, 

retratada não apenas no estado de calamidade pública formalmente 
reconhecido pela Chefia do Executivo (cf. Decreto estadual nº 45.692, de 17 de 
junho de 2016), mas sobretudo no quadro de violação massiva de direitos 
fundamentais sociais por insuficiência de disponibilidades de caixa, 
recomenda veementemente o deferimento de plano, inaudita altera parte, da 
tutela antecipada. A propósito, em situações excepcionais como a presente, o STJ 
tem relativizado a exigência de prévia oitiva do poder público para a 
antecipação de tutela. Nesse sentido:  

 
"ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE LIMINAR SEM 
OITIVA DO PODER PÚBLICO. ART. 2° DA LEI 8.437/1992. AUSÊNCIA DE 
NULIDADE. 1. O STJ, em casos excepcionais, tem mitigado a regra 
esboçada no art. 2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da 
Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os 
requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. 2. 
No caso dos autos, não ficou comprovado qualquer prejuízo ao agravante 
advindo do fato de não ter sido ouvido previamente quando da concessão da 
medida liminar. 3. Agravo Regimental não provido" (STJ, AgRg no Ag 
1314453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 
13/10/2010). 

  
 

MEDIDAS DE APOIO VOLTADAS AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE 
FAZER E NÃO FAZER 

 
 
Finalmente, é preciso tecer algumas considerações acerca das medidas de 

apoio a serem fixadas a título de estímulo ao cumprimento das obrigações de 
fazer e não fazer estipuladas neste provimento. 

 
É que não parece justo, tampouco profícuo sob o aspecto do estímulo ao 

cumprimento da decisão em tela, onerar os já combalidos cofres estaduais – e, 
em última análise, onerar a própria coletividade – com elevada multa diária, 
deixando incólume o patrimônio do único responsável por eventual 
desobediência. A rigor, se a (in)observância da decisão depende da vontade de 
uma autoridade (pessoa física), por meio de quem o órgão/ente público age ou 
se omite, exsurge evidente que as medidas coercitivas, para serem eficazes, 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA 

COMARCA DA CAPITAL 

_____________________________________________________________ 
 

25

devem dirigir-se a tal autoridade e não à instituição inanimada, que fica na 
condição de refém da recalcitrância de seu servidor. 

 
A despeito da obviedade do que se afirma, não custa trazer à colação a 

opinião de LUIZ GUILHERME MARINONI: 
 

"Não há cabimento na multa recair sobre o patrimônio da pessoa jurídica, se a 
vontade responsável pelo não-cumprimento da decisão é exteriorizada por 
determinado agente público. Se a pessoa jurídica exterioriza sua vontade 
por meio da autoridade pública, é lógico que a multa somente pode lograr 
o seu objetivo se for imposta diretamente ao agente capaz de dar 
atendimento à decisão jurisdicional" (MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica 
processual e tutela dos direitos. São Paulo: RT, 2004, p. 662 – grifo nosso) 

 
Há quem sustente, inclusive, que a desobediência oriunda da vontade 

digressiva do agente público não pode ser imputada à pessoa jurídica que ele 
representa. Assim se pronuncia JORGE DE OLIVEIRA VARGAS: 

 
"A desobediência injustificada de uma ordem judicial é um ato pessoal e 
desrespeitoso do administrador público; não está ele, em assim se 
comportando, agindo em nome do órgão estatal, mas sim, em nome 
próprio, porque o órgão, como parte que é da administração pública em geral, 
não pode deixar de cumprir determinação judicial, pois se assim agir, estará 
agindo contra a própria ordem constitucional, que o criou, ensejando inclusive 
a intervenção federal ou estadual, conforme o caso; seria a rebeldia da parte 
contra o todo. Quando a parte se rebela contra o todo, ela, a parte, deixa de 
pertencer àquele" (VARGAS, Jorge de Oliveira. As conseqüências da 
desobediência da ordem do juiz cível. Curitiba: Juruá, 2001, p. 125) 

 
No plano da jurisprudência, a inexplicável resistência a tal constatação tem 

cedido espaço a uma salutar tendência de busca pela maior efetividade do 
processo. Assim é que, em arestos mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça 
tem asseverado que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não 
apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos 
agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais" (nesse 
sentido: REsp nº 1.399.842/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 
03/02/2015; AgRg no AREsp nº 472.750/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, DJe de 09/06/2014). Especificamente na seara da 
ação civil pública, já decidiu aquela Corte Superior: 

 
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO 
FAZER. ASTREINTES. VALOR. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 
07/STJ. FIXAÇÃO CONTRA AGENTE PÚBLICO. VIABILIDADE. ART. 11 DA LEI 
Nº 7.347/85. (...) 2. A cominação de astreintes prevista no art. 11 da Lei nº 
7.347/85 pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também 
pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo 
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cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso especial conhecido 
em parte e não provido.” (REsp nº 1.111.562/RN, Segunda Turma, Rel. Min. 
Castro Meira, DJe de 18/09/2009 – grifo nosso) 

 
No caso em apreço, o cumprimento das obrigações a seguir estabelecidas 

depende diretamente da vontade do Chefe do Poder Executivo estadual.  
 
Desse modo, penso que as multas devem ser cominadas pessoalmente ao 

Exmo. Sr. Governador em exercício, em valores compatíveis com a sua 
capacidade econômica, presumivelmente inferior à do ente que representa. 

 
Por todo o exposto, DEFIRO o pleito liminar para determinar ao Estado do 

Rio de Janeiro que: 
 
a) Encaminhe a este juízo, no prazo de 60 dias contado da intimação, 

a relação das sociedades empresárias agraciadas com benefícios 
fiscais e financeiros (estes, concedidos sob a forma de créditos 
tributários futuros), com informações sobre os benefícios fiscais 
então vigentes, contendo minimamente: (i) o CNPJ e a inscrição 
estadual da empresa; (ii) o valor do benefício concedido; (iii) em 
qual programa de fomento foi enquadrado; (iv) desde quando foi 
editado o benefício; até quando ele  eventualmente retroagiu e 
quantas vezes ele foi prorrogado, com respectivas datas de 
concessão, de publicação em diário oficial e de previsão de 
término; (v) através de qual instrumento ou ato administrativo ele 
foi concedido; (vi) qual o respectivo cálculo individualizado de 
estimativa de impacto nas metas fiscais e correspondente medida 
compensatória específica de que trata o art. 14 da LRF; (vii) 
existência, ou não, de prévia avaliação do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (CONFAZ); 
 

b) Encaminhe a este juízo, no prazo de 60 dias contado da intimação, 
todas as cartas consulta das empresas que receberam incentivos, 
na forma do art. 5º da Lei 4.321/04, bem como todos os 
documentos e vistorias comprobatórias de que as sociedades 
empresárias que receberam incentivos cumpriram os 
requisitos/contrapartidas, previstos  nessa  mesma legislação; 

 
c) Realize, no prazo de 60 dias contado da intimação, estudo do 

impacto orçamentário-financeiro de todos os benefícios fiscais e 
financeiros – transformados em crédito tributário –, em cotejo 
com uma avaliação técnica/objetiva acerca dos resultados sociais 
e econômicos produzidos pelos incentivos fiscais, promovendo a 
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respectiva inclusão na próxima e nas futuras leis orçamentárias 
anuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias; 

 
d) Abstenha-se de conceder, ampliar ou renovar benefícios fiscais ou 

financeiros em favor de qualquer sociedade empresária até a 
apresentação dos estudos técnicos previstos no item “c” supra, 
ocasião em que será mantida, modificada ou revogada a presente 
decisão liminar.  

 
O descumprimento injustificado das obrigações de fazer estabelecidas 

no item “a”, “b” e “c”, isolada ou cumulativamente, implicará a incidência 
de multa diária dirigida pessoalmente ao Exmo. Sr. Governador em 
exercício, arbitrada inicialmente em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 
A inobservância da determinação veiculada no item “d” acarretará a 

aplicação de multa pessoal em face do Exmo. Sr. Governador em exercício, 
no valor fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada ato de 
concessão, ampliação ou renovação de benefício fiscal e/ou financeiro.  

 
Intime-se pessoalmente o Exmo. Sr. Governador em exercício. A 

diligência será cumprida por OJA, que deverá entregar o mandado em mãos da 
autoridade apontada, vedada a intimação por interposta pessoa. Sem 
prejuízo das multas estipuladas, dos mandados constará advertência expressa 
quanto às penas cominadas ao crime de desobediência (art. 536, § 3º do 
CPC/2015) e ao correlato ato de improbidade administrativa. 

 
Confirmado o término da licença do Exmo Sr. Governador Luiz Fernando 

Pezão, previsto para o dia 31 de outubro de 2016, expedir-se-á novo mandado 
de intimação, nos mesmos moldes aqui preconizados. 

 
Considerando que, pela natureza dos interesses em disputa, a 

autocomposição revela-se inviável na hipótese, deixo de designar audiência de 
conciliação, na forma do artigo 334, §4º, II, do CPC/2015. 

 
Presentes os requisitos essenciais da inicial, CITE-SE/INTIME-SE o réu. 
 
Oficie-se ao E. TCE/RJ solicitando o envio de cópia integral dos autos do 

Proc. nº 113.423-3/2014, que versa sobre auditoria governamental 
destinada à “análise dos controles internos existentes no âmbito da 
Secretaria de Estado de Fazenda para acompanhamento e avaliação da 
renúncia fiscal”.  
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Tudo cumprido e certificado, junte-se a petição pendente apontada pelo 
sistema. 

 
Dê-se ciência ao Ministério Público. 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2016. 
 
 

 
MARCELO MARTINS EVARISTO DA SILVA 

Juiz de Direito 


