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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

  

                                                VOTO GC-7 nº                  /2018 

PROCESSO:  TCE-RJ No 108.773-3/16 

ORIGEM: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO 

ASSUNTO: Relatório de Auditoria Governamental - Auditoria de 

Conformidade - Extraordinária 

 

Trata o presente processo de Relatório de Auditoria Governamental, sob a 

forma de Inspeção Extraordinária, realizada na então Secretaria de Estado de 

Fazenda, atual Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, em decorrência 

do Plano Anual de Auditorias Governamentais – PAAG-2016, realizada no 

período compreendido entre os dias 19/09/2016 a 27/10/2016, cujo objetivo foi 

verificar a conformidade dos benefícios tributários de ICMS concedidos, quanto ao 

trâmite processual, ao estudo de impacto orçamento financeiro previsto no art. 14 

da LRF, aos valores fruídos pelos contribuintes e à verificação das contrapartidas, 

quando previstas na Lei de Concessão. 

A Coordenadoria de Controle da Receita, órgão responsável pela condução 

da Auditoria, assim se posiciona, em seu Relatório: 

4.1.  Proposta:     COMUNICAÇÃO 
Fundamentação:  §1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96 
Responsável:     Governador do Estado do Rio de Janeiro 
 

4.1.1. Para que, em 30 dias, caso o Plenário não determine prazo 
diverso, cumpra as DETERMINAÇÕES a seguir relacionadas, por 
meio dos órgãos competentes, conforme inciso I do art. 41 da Lei 
Complementar 63/90 alertando-o de que o não atendimento 
injustificado o sujeita às sanções previstas no inciso IV do art. 63 da 
mesma Lei. 

1)Encaminhar, doravante, todo processo administrativo que trate de 
concessão de benefícios fiscais para realização de estudo de 
impacto orçamentário-financeiro pela Secretaria de Estado de 
Fazenda (Achado 1); 
 

2)Promover a revisão de todos os benefícios concedidos mediante 
decreto que não tenham observado o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal no que tange à mensuração do impacto 
orçamentário-financeiro e à previsão de medidas de compensação, 
tendo em vista que tais benefícios não seguiram regras cogentes 
prévias à concessão (Achado 1);  
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3)Promover ajustes no DE nº 42.644/10, de maneira que esse 
instrumento não impeça o cancelamento de benefício fiscal quando 
constatada irregularidade em sede de fiscalização, nem afaste a 
cobrança dos valores devidos pelo contribuinte (e respectivas 
penalidades) durante o período em que permaneceu irregular 
(Achado 2); 
 

4)Estabelecer procedimento estruturado e sistemático de controle de 
concessão e acompanhamento dos benefícios fiscais, definindo 
claramente as atribuições de cada um dos órgãos envolvidos, de 
maneira que os requisitos de fruição e as contrapartidas previstos na 
legislação sejam avaliados no momento do enquadramento e 
periodicamente, enquanto perdurar o benefício (Achado 3); 

 

5)ANULAR os benefícios fiscais concedidos às empresas abaixo, 
conforme os fatos apontados em referência a cada uma delas, 
cobrando as diferenças entre a tributação normal e a efetivamente 
realizada nos últimos cinco anos (Achado 4): 

 

a) Procter&Gamble: Em 26.09.2014, a P&G requereu novo 
aditamento aos termos do benefício concedido, sob a alegação 
de ter investido mais do que o acordado inicialmente (R$ 204 
milhões na planta industrial da Belfam), além de ter mantido 
460 empregos, bem como ter inaugurado o centro de 
operações em Queimados com investimentos de R$ 35 milhões 
e 200 novos empregos, e em Itatiaia (R$ 100 milhões, 350 
empregos). As metas pactuadas são patamares mínimos a 
serem observados pela empresa, não devendo o Estado 
assumir sociedade nas despesas operacionais do setor 
privado. Ademais, P&G já se encontrava instalada em território 
fluminense, fruindo de benefícios desde 2008. 
 

b) IBR-LAM: Criação de mecanismo de burla à legislação de 
ICMS, por meio do qual a empresa poderia escapar à glosa de 
créditos pelo Estado de São Paulo. Ausência de correlação 
entre o novo benefício concedido e o valor dos investimentos 
informados pela empresa. 

 

c) Carta Fabril Ind. E Com. de Papel S.A: concessão de 
benefício para empresa concorrente direta de outra empresa 
com benefício dado pela LE nº 5636/10 (que é benefício 
específico para região Norte/Noroeste). A Carta Fabril se 
instalou em município fora daquela região, recebendo benefício 
semelhante, fulminando a finalidade daquela lei, além de 
representar desvio de finalidade na concessão. 

 

6)Promover a revisão dos demais benefícios fiscais concedidos a fim 
de identificar a real motivação para o tratamento diferenciado e reunir 
elementos que comprovem as alegações das empresas 
beneficiadas, especialmente quando alicerçadas na ocorrência de 
concorrência predatória (guerra fiscal), com vistas a (Achado 4): 
 

a)Cancelar os benefícios cuja motivação dada não tenha sido 
comprovada (por exemplo, o lucro da empresa não ter 
diminuído no período alegado); 
 

b)Adotar as medidas regulares de combate à guerra fiscal, tais 
como o questionamento, pelas vias judiciais (ADI), dos 
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benefícios dados por outros Estados, além da fiscalização 
específica nas barreiras fiscais.  

 

7)Estabelecer critérios objetivos de análise para fins de concessão 
de benefícios fiscais, de maneira que as seguintes questões básicas 
sejam claramente respondidas (Achado 4): 
 

1.Qual o propósito do benefício fiscal?  
Identificar a finalidade do gasto tributário é o primeiro passo 
necessário na determinação de como seu desempenho deve 
ser avaliado. 
2.Houve estabelecimento de metas de desempenho para 
monitorar o grau de sucesso atingido no propósito pretendido? 
Medidas de desempenho devem prever o tipo ou profundidade 
das ações de um programa (processo), produtos e serviços 
fornecidos por um programa (saídas), ou os resultados desses 
produtos e serviços (resultados). 
3.O benefício fiscal atingiu o resultado previsto? 
Esta medição de desempenho, devido à sua natureza 
permanente, pode servir como um sistema de alerta para a 
gestão do programa e como um veículo para melhorar o 
desempenho e prestação de contas ao público. 
4.O benefício fiscal gera benefícios líquidos sob a forma de 
ganhos de eficiência para a sociedade como um todo? 
Qual o benefício para a sociedade fomentado pelo gasto 
tributário? 
Alguma das metas de desempenho previstas possibilita medir o 
grau de benefício atingido? 
Quais os custos envolvidos na geração de benefícios do gasto 
tributário? 
Os benefícios superam os custos? 
5.O benefício fiscal é justo ou equânime? 
O gasto tributário gera benefícios diferentes para contribuintes 
em situações similares? 
Contribuintes com capacidade contributiva distinta percebem 
benefícios distintos a partir do gasto tributário? (nota: embora 
seja conceito atrelado à noção de progressividade e 
pessoalidade do tributo, aplica-se a distinção, no que couber, 
entre empresas segundo o porte). 
Quem, de fato, se beneficia do gasto tributário? 
6.O benefício fiscal é simples, transparente e administrável? 
Os contribuintes compreendem o funcionamento do benefício 
fiscal? Um efeito potencial do aumento do custo de 
conformidade (obrigações de caráter formal a serem 
observadas pelo contribuinte) é a redução no total de 
interessados no benefício. 
Quais os custos envolvidos para o Estado e terceiros na 
administração do benefício fiscal? 
7.Alguma alternativa ao benefício fiscal atingiria de modo mais 
efetivo a meta almejada? 
Outro modelo de benefício é preferível? 
O gasto direto ou outra política não fiscal é preferível à 
concessão do benefício?  
8.Há opção para limitar a perda de receita decorrente do 
benefício fiscal? 
O total a ser fruído por cada contribuinte pode ser limitado? 
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A elegibilidade de contribuintes pode ser restrita? Opções de 
restrição de elegibilidade: • impor um teto para os benefícios 
que podem ser requeridos • reduzir benefícios à medida que a 
renda individual sobe • adicionar um piso proporcionando 
benefícios apenas aos contribuintes que gastam acima de 
níveis especificados • impor controles em grupos de despesas 
fiscais relacionados 
9.Quais órgãos/setores devem avaliar o benefício fiscal? 
10.Com que periodicidade o benefício fiscal deve ser avaliado? 
11.Quais dados são necessários para a avaliação do benefício 
fiscal? 
 

4.2.  Proposta:     COMUNICAÇÃO 
Fundamentação:  §1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96 
Responsável:     Secretário de Fazenda do estado do Rio de 
Janeiro 
 

4.2.1. Para que, em 30 dias, caso o Plenário não determine prazo 
diverso, cumpra as DETERMINAÇÕES a seguir relacionadas, por 
meio dos órgãos competentes, conforme inciso I do art. 41 da Lei 
Complementar 63/90 alertando-o de que o não atendimento 
injustificado o sujeita às sanções previstas no inciso IV do art. 63 da 
mesma Lei. 

1. Observar, doravante, obrigatoriamente o disposto no art. 14 da LRF 
para todos os benefícios fiscais concedidos, neles incluídos aqueles 
que resultem na instalação de novas empresas em território 
fluminense, mediante a elaboração de estudo de impacto 
orçamentário-financeiro em que restem claros os critérios de 
enquadramento ou não do benefício como renúncia de receita 
(Achado 1); 
 

2. Submeter os processos de concessão de benefícios fiscais à 
Comissão de Planejamento Orçamentário e Financeiro (COPOF), 
conforme previsto no Decreto Estadual nº 45.108/15, previamente ao 
encaminhamento do processo à Casa Civil para edição e publicação 
do ato normativo de concessão (Achado 1); 
 

3. Proceder à fiscalização da empresa Amsterdam Sauer para 
verificar, nos últimos cinco anos, a regularidade da fruição dos 
benefícios fiscais dos decretos 28.940/01 e 41.596/08 (Achado 2); 
 

4. Proceder à fiscalização das seguintes empresas contempladas 
com benefícios fiscais, mas que se encontram em dívida ativa não 
suspensa, para verificar, nos últimos cinco anos, as condições de 
manutenção dos benefícios fiscais (Achado 2). 

 

Valores em R$ 

Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

776574 B2W COMPANHIA DIGITAL 46.715.242 71.095.718 2.151.235 
  Decreto - 36.449/ 2004 46.715.242 71.095.718   

60444437 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 45.035.114 15.738.863 252.197 
  Lei - 1.954/ 1992 45.035.114 15.738.863   

11373988 GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 34.996.352   755.276 
  Lei - 6.979/ 2015 30.960.984     
  Lei - 5.636/ 2010 4.035.368     

33000118 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31.344.197 14.653.003 11.766.394 
  Lei - 1.954/ 1992 31.344.197 14.653.003   
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Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

7598658 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA 27.062.508 35.546.894 712.595 
  Decreto - 44.498/ 2013 23.687.451 11.308.152   
  Decreto - 36.453/ 2004 2.721.507 20.734.236   
  Lei - 4.173/ 2003 653.550 3.504.506   

23643315 DANONE LTDA 21.851.381 10.573.941 110.896 
  Decreto - 36.453/ 2004 17.737.515 8.586.687   
  Lei - 4.173/ 2003 4.113.865 1.987.254   

2886413 INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA 21.666.667 12.035.233 6.856 
  Lei - 6.979/ 2015 16.025.098 12.035.233   
  Lei - 5.636/ 2010 5.641.569     

8365731 J ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S A 14.121.247 3.165.430 41.312 
  Decreto - 36.453/ 2004 10.937.796 2.006.869   
  Lei - 4.173/ 2003 3.183.451 1.158.561   

14012554 DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA 12.640.349 6.664.308 863.225 
  Lei - 6.331/ 2012 12.640.349 6.664.308   

32296378 CEREAIS BRAMIL LTDA 12.600.701 9.921.040 652.722 
  Lei - 6.979/ 2015 6.230.955 7.160.112   
  Lei - 5.636/ 2010 3.570.460     
  Decreto - 44.498/ 2013 2.799.286 2.760.927   

4206050 TIM CELULAR SA 12.278.207   89.326 
  Lei - 1.954/ 1992 12.278.207     

10277146 OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA 10.488.097 5.744.887 49.307 
  Lei - 6.979/ 2015 8.062.538 5.744.887   
  Lei - 5.636/ 2010 2.425.559     

10707812 RMT INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 10.395.681 3.136.888 19.554 
  Lei - 6.331/ 2012 10.395.681 3.136.888   

1009812 NATUR SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10.175.381   18.406 
  Lei - 6.979/ 2015 7.403.682     
  Lei - 5.636/ 2010 2.771.698     

10873653 MAXX PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 9.483.803 2.716.572 1.259.478 
  Lei - 6.979/ 2015 6.044.515 2.716.572   
  Lei - 5.636/ 2010 3.439.288     

5762204 PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9.212.536 7.719.730 618.132 
  Decreto - 44.498/ 2013 5.862.313 4.285.021   
  Lei - 4.173/ 2003 3.057.322 1.080.287   
  Decreto - 36.453/ 2004 292.901 2.354.423   

13481309 RN COMERCIO VAREJISTA S A 9.163.734 25.829.372 64.872 
  Decreto - 42.649/ 2010 9.163.734 25.829.372   

33258401 INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8.304.921 4.105.240 2.222.695 
  Lei - 6.979/ 2015 6.274.221 4.105.240   
  Lei - 5.636/ 2010 2.030.701     

3550953 JOMARGIL DISTRIBUIDORA LTDA 8.044.834   3.218.142 
  Decreto - 36.450/ 2004 8.044.834     

11277541 SALES INDUSTRIA COMERCIO IMP EXP DE GENEROS ALIMENTICIOS 
LTDA 

7.335.678 3.625.479 1.405.341 

  Lei - 6.979/ 2015 6.289.453 3.625.479   
  Lei - 5.636/ 2010 1.046.226     

9363450 MF 2008 COMERCIAL MODAS LTDA 7.210.066 3.512.090 932.186 
  Lei - 6.331/ 2012 7.210.066 3.512.090   

157774 TARGA SA 7.203.623 4.839.073 70.089 
  Lei - 6.979/ 2015 4.603.975 4.839.073   
  Lei - 5.636/ 2010 2.599.648     

33040122 INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A   7.056.206 9.037 
  Decreto - 44.498/ 2013   6.966.112   
  Lei - 1.954/ 1992   90.094   

2690589 WORK SHORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.810.986 1.647.127 21.220 
  Decreto - 41.681/ 2009 6.810.986 1.647.127   

5664233 LIPPELU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 4.431.888 1.983.736 65.201 
  Lei - 6.331/ 2012 4.431.888 1.983.736   

763406 GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.309.747 2.311.397 5.964 
  Lei - 6.331/ 2012 4.309.747 2.311.397   

4096296 ROGRANE INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA 4.171.282 1.484.053 343.882 
  Lei - 6.979/ 2015 2.495.984 1.484.053   
  Lei - 5.636/ 2010 1.675.299     

33113077 CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA 4.066.343 1.656.930 10.724.573 
  Decreto - 36.453/ 2004 4.066.343 1.656.930   

74569 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 3.957.908 1.763.430 1.612 
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Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

  Lei - 1.954/ 1992 3.957.908 1.763.430   

4918341 NOVA A3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.367.693 2.341.299 257.885 
  Lei - 6.979/ 2015 2.430.400 2.341.299   
  Lei - 5.636/ 2010 937.293     

1369568 LA ESTAMPA COMERCIO DE TECIDOS LTDA   3.175.519 99.327 
  Lei - 6.331/ 2012   3.175.519   

4779685 OFS RJ LTDA 2.968.042   900.420 
  Decreto - 36.450/ 2004 2.964.347     
  Decreto - 44.498/ 2013 3.695     

6088958 BRASILCRAFT COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA 2.913.215 2.699.618 29.051.279 
  Lei - 4.531/ 2005 2.913.215 2.699.618   

13519875 HORA INGLESA JOIAS E RELOGIOS LTDA 2.774.629   313.045 
  Decreto - 41.596/ 2008 2.774.629     

11351295 TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.726.130   40.096 
  Decreto - 44.498/ 2013 2.080.928     
  Lei - 4.173/ 2003 500.266     
  Decreto - 36.453/ 2004 144.936     

10764647 PLASTVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE 
POLIMERO EIRELI 

2.568.363   1.300.772 

  Lei - 6.979/ 2015 1.918.148     
  Lei - 5.636/ 2010 650.216     

29310554 ATLAS DE IGUACU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.410.266 1.016.715 6.638 
  Decreto - 44.498/ 2013 2.410.266 1.016.715   

36167492 BARRINHAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E CEREAIS 
LTDA 

1.976.445 1.663.394 179.063 

  Decreto - 36.453/ 2004 1.976.445 1.663.394   

2782071 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1.951.660   1.699.740 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.951.660     

31142292 CERAMICA ARGIBEM LTDA EPP 1.821.983   9.228 
  Lei - 6.979/ 2015 1.232.613     
  Lei - 5.636/ 2010 589.370     

261017 AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA   1.743.403 870.869 
  Decreto - 42.649/ 2010   1.743.403   

1144673 ENGETECH COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 1.672.919   260.453 
  Lei - 4.169/ 2003 1.672.919     

33017088 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 1.615.377   812.102 
  Decreto - 36.451/ 2004 1.615.377     

10711326 ECOBRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 1.579.658   515.466 
  Lei - 6.979/ 2015 1.222.360     
  Lei - 5.636/ 2010 357.298     

104579 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.531.811   61.438 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.531.811     

3738129 GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S A 1.423.546   159.307 
  Decreto - 36.451/ 2004 1.423.546     

33050071 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 1.340.000 731.114 44.571.054 
  Lei - 1.954/ 1992 1.340.000 731.114   

4526087 ECO-PAK INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA 1.309.003   1.941 
  Lei - 6.979/ 2015 845.132     
  Lei - 5.636/ 2010 463.872     

7580415 KRK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.279.792 1.697.615 739.235 
  Lei - 6.979/ 2015 717.744 1.697.615   
  Lei - 5.636/ 2010 562.048     

11272364 POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 1.233.819   13.296 
  Lei - 5.636/ 2010 870.625     
  Lei - 6.979/ 2015 363.194     

68697325 EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.199.143   84.450 
  Lei - 6.331/ 2012 1.029.553     
  Lei - 4.531/ 2005 169.590     

11038325 ADVANCED NUTRITION IND E COM DE ALIMENTOS E COSMETICOS 
LTDA 

1.163.932   32.257 

  Lei - 6.979/ 2015 947.352     
  Lei - 5.636/ 2010 216.580     

5622093 TOP CHICLE COMERCIAL EIRELI ME 1.034.771   6.373.915 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.034.771     

29041324 QUIMVALE QUIMICA INDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA 990.349   24.075 
  Lei - 6.979/ 2015 671.903     
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Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 
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mar/2016) 

  Lei - 5.636/ 2010 318.446     

9079952 ON THE BEACH CONFECCAO LTDA 903.674   573.407 
  Lei - 6.331/ 2012 903.674     

2834211 PLASTSERRANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 877.482   2.672 
  Lei - 6.979/ 2015 638.967     
  Lei - 5.636/ 2010 238.515     

42457796 DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 799.843 1.098.250 483.349 
  Decreto - 36.450/ 2004 799.843 1.098.250   

34114900 TOULON COMERCIO E INDUSTRIA DE MODAS LTDA 738.950   64.730 
  Lei - 6.331/ 2012 738.950     

3925618 SANBER INDUSTRIA MECANICA LTDA 737.952   232.733 
  Lei - 6.979/ 2015 564.387     
  Lei - 5.636/ 2010 173.566     

11239512 PASSION INTIME LINGERIE LTDA 725.208   147.843 
  Lei - 6.979/ 2015 554.532     
  Lei - 5.636/ 2010 170.676     

9365991 KORA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 710.646   6.464.231 
  Lei - 6.979/ 2015 433.291     
  Lei - 5.636/ 2010 277.355     

10495176 LAB-MODA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP 657.877   752.093 
  Lei - 6.331/ 2012 657.877     

11429116 INDUSTRIA FLUMINENSE DE COLCHOES LTDA 611.782   492.298 
  Lei - 6.979/ 2015 611.782     

7578865 NOVA PROSPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  LTDA 576.776 351.712 26.587 
  Decreto - 44.498/ 2013 576.776 351.712   

10218830 ECO BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP 558.273   477.647 
  Lei - 6.331/ 2012 558.273     

2880751 MACALOBA CONFECCOES LTDA 507.556   248.632 
  Lei - 6.331/ 2012 507.556     

28280618 METALURGICA H MACACHERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 495.965   1.165.655 
  Lei - 6.979/ 2015 407.984     
  Lei - 5.636/ 2010 87.981     

33042896 GRAFICA EDITORA RAINHA LESCAL LTDA 448.507   3.876 
  Lei - 4.344/ 2004 448.507     

7094689 CEREALISTA VERSAILLES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS LTDA 

436.051   206.030 

  Decreto - 44.498/ 2013 436.051     

4403408 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA 422.993   77.062 
  Decreto - 42.649/ 2010 422.993     

32505968 LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI 422.568 518.171 196.837 
  Decreto - 44.498/ 2013 422.568 518.171   

10337647 PLATINUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI 375.388 195.464 7.030.417 
  Lei - 4.173/ 2003 241.479 195.464   
  Decreto - 36.453/ 2004 133.909     

64109499 PAULISTA BUSINESS COM IMP E EXP DE PROD ELETRICOS LTDA 294.920   129.200 
  Decreto - 42.649/ 2010 294.920     

30876601 BOGAR CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 285.668   2.059 
  Lei - 6.331/ 2012 285.668     

11399701 L P FARIA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 278.777   3.172 
  Lei - 6.979/ 2015 193.587     
  Lei - 5.636/ 2010 85.190     

68567650 S S WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA 253.012   10.152.556 
  Decreto - 36.450/ 2004 253.012     

12052652 TECHNOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS 
LTDA 

240.620   164.985 

  Decreto - 44.418/ 2013 240.620     

73271470 SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 235.927   2.969.925 
  Lei - 6.331/ 2012 235.927     

940525 ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI 196.247   30.732 
  Decreto - 36.453/ 2004 165.855     
  Lei - 4.173/ 2003 30.392     

28862332 TRANSITO LIVRE OFICINA DA MODA LTDA 189.852   66.488 
  Lei - 6.331/ 2012 189.852     

29588019 ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 153.722 150.866 279.075 
  Lei - 1.954/ 1992 153.722 150.866   

36547966 RAIZES INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA 152.166   685.314 



 
Processo nº 108.773-3/16 
 
Rubrica:                FLS.: 100 

 

Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

  Lei - 4.169/ 2003 152.166     

30540991 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO 133.031   10.812.872 
  Decreto - 37.255/ 2005 133.031     

2246827 ATHEQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132.612   3.055.377 
  Lei - 6.331/ 2012 132.612     

4142861 FRUIT DE L AMOUR CONFECCOES LTDA ME 120.861   32.846 
  Lei - 6.331/ 2012 120.861     

2437645 RECAP PNEUS MARINGA LTDA 119.841   46.199 
  Lei - 5.636/ 2010 90.155     
  Lei - 6.979/ 2015 29.686     

31136401 GARBONI INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA 118.675   3.626.082 
  Decreto - 44.418/ 2013 118.675     

33000167 PETROLEO BRASILEIRO S A 109.983   102.985 
  Lei - 5.592/ 2009 109.983     

36222537 SUPRAFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

75.015   48.494 

  Decreto - 36.450/ 2004 75.015     

11881394 RIO DOURO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 65.626   6.054 
  Lei - 6.979/ 2015 65.626     

7199559 SAN PIETRO COMERCIO DE RELOGIOS, JOIAS E ARTS PARA 
PRESENTE LTDA 

61.926   6.527 

  Decreto - 41.596/ 2008 61.926     

6251092 ATELIE IBO COMERCIO E CONFECCOES E MODAS LTDA 57.259   506.248 
  Lei - 6.331/ 2012 57.259     

29291531 METALURGICA VULCANO LTDA 53.549   82.102 
  Lei - 5.592/ 2009 53.549     

12308330 CONFECCOES INA INO PETROPOLIS LTDA 40.382   1.340.306 
  Lei - 6.331/ 2012 40.382     

97335921 3 ERRES INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 37.114   10.209 
  Lei - 6.331/ 2012 37.114     

11930521 JRXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 26.850   39.617 
  Lei - 5.636/ 2010 16.194     
  Lei - 6.979/ 2015 10.656     

7310465 HS ARTS IMPORTACAO EXPORTACAO E CONFECCAO DE ROUPAS 
LTDA 

24.440   130.363 

  Lei - 6.331/ 2012 24.440     

33352881 CIBRAPEL S A INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS 21.457   61.561.648 
  Decreto - 36.453/ 2004 21.457     

33303231 INDUSTRIA DE PLASTICOS E VIDRO BRACO LTDA 18.716   367.530 
  Lei - 4.169/ 2003 18.716     

3106124 ETIQPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ADESIVOS LTDA 12.974   1.476.480 
  Lei - 4.344/ 2004 12.974     

10253700 FENIX IND ECOM DE CONFEC E ESTAMPARIA LTDA 12.202   371.857 
  Lei - 6.331/ 2012 12.202     

11681748 COMPLETA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 8.426   6.584.661 
  Decreto - 44.498/ 2013 8.426     

10390750 ROTULO PRINT EMBALAGENS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.170   32.578 
  Lei - 6.979/ 2015 1.170     

  Total Geral 462.471.527    275.909.780  250.199.713 

Fonte: Renúncia efetiva – Sefaz/RJ; Dívida Ativa – PGE. 

Valores declarados no DUB-ICMS sem nenhuma crítica por parte da Sefaz. 

Renúncia efetiva de 2015 calculada de forma aproximada, pois não foi fornecida a renúncia efetiva por empresa, mas 
apenas por ato legal e tipo de benefício. Foi calculado o percentual da renúncia efetiva sobre a renúncia total em 2015 de 
cada tipo de benefício por ato legal e aplicado sobre a renúncia total de cada empresa em 2015 por ato e tipo de benefício. 

 
 

4.3.  Proposta:     COMUNICAÇÃO 
Fundamentação:  §1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96 
Responsável:     Atual Diretor da Companhia de Desenvolvimento 
Industrial 
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4.3.1. Para que, em 30 dias, caso o Plenário não determine prazo 
diverso, cumpra as DETERMINAÇÕES a seguir relacionadas, por 
meio dos órgãos competentes, conforme inciso I do art. 41 da Lei 
Complementar 63/90 alertando-o de que o não atendimento 
injustificado o sujeita às sanções previstas no inciso IV do art. 63 da 
mesma Lei. 

1. Promover a revisão de todos os incentivos fiscais em vigor a fim de 
verificar a regularidade do cumprimento dos requisitos e das 
contrapartidas necessários para sua manutenção (Achado 3); 
 

2. Proceder, quando da análise de processos de concessão de 
benefícios fiscais, obrigatoriamente a verificação dos pontos abaixo, 
assinalando as manifestações dos representantes dos órgãos 
competentes para tratar de cada questão, reduzindo-as a termo 
nas respectivas Atas de Reunião (Achado 5): 
 

a)Impacto econômico decorrente da concessão do benefício 
(investimentos previstos, cenário macroeconômico, aumento 
esperado de arrecadação, outros); 
b)Quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado, 
apontando as consequências do benefício para a livre 
concorrência, em especial no que se refere às empresas de 
menor porte; 
c)Impacto social decorrente da concessão do benefício 
(quantidade de novos empregos, qualificação de mão de obra, 
outros); 
d)Impacto ambiental decorrente da atração de novas empresas 
para atuarem no local. 

 

3. Realize e formalize estudos econômico-setoriais que estabeleçam 
critérios sólidos para a concessão de benefícios fiscais, definindo 
regiões e setores específicos a serem beneficiados, de modo 
alinhavado com as diretrizes do Plano Plurianual ou outro 
instrumento de macroplanejamento, vinculando as decisões dos 
processos administrativos de concessão aos critérios estabelecidos, 
tornando públicas referidas decisões em veículo apropriado (Achado 
4); 
 

4.4. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Senhor Governador do 
Estado do Rio de Janeiro, Sr. Luiz Fernando de Souza, 
encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Relatório; 

4.5. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Deputado Jorge 
Picciani, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Relatório; 

4.6. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Senhor Presidente da 
Comissão de Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de 
Fiscalização de Tributos Estaduais, Deputado Luiz Paulo Correa da 
Rocha, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Relatório. 

4.7. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Exmo. Senhor Procurador Geral de 
Justiça do Estado Rio de Janeiro, Dr. Marfan Martins Vieira, dando-
lhe ciência do inteiro teor do relatório, especialmente:  
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1. quanto à edição do Decreto nº 42.876/11 que retirou da COPOF a 
atribuição de avaliar o impacto dos benefícios fiscais, contribuindo 
para a ausência de análise técnica, em cada processo, dos impactos 
da concessão de benefícios fiscais nas finanças do Estado ao longo 
dos anos, inviabilizando qualquer mecanismo de restrição a políticas 
de fomento que viessem a trazer desequilíbrio financeiro sem 
medidas de compensação (Achado 1); 
 

2. quanto à ilegalidade do DE nº 42.644/10 em face dos art. 138 do 
Código Tributário Nacional, que regula a denúncia espontânea, uma 
vez que esse instrumento impede o cancelamento de benefício fiscal 
quando constatada irregularidade em sede de fiscalização, afastando 
a cobrança dos valores devidos pelo contribuinte (e respectivas 
penalidades) durante o período em que permaneceu irregular 
(Achado 2); 
 

3. quanto à nulidade dos benefícios concedidos sem motivo legítimo 
às empresas Procter&Gamble, IBR-LAM e Carta Fabril Ind. E Com. 
de Papel S.A. (Achado 4). 

4.8. CIÊNCIA à Subsecretaria de Controle Estadual quanto aos 
comentários efetuados nesse relatório acerca da execução/produtos 
referentes ao Contrato nº 004/2010 celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 
Serviços e a Fundação José Bonifácio. 

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se no 

mesmo sentido. 

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Para melhor ordenamento da explanação, dividirei minha fundamentação 

em tópicos, com vistas a estruturar uma linha de raciocínio que garanta o correto 

entendimento da matéria. 

I – Da base conceitual relativa ao tema 

Conceitualmente, Renúncia Fiscal (ou Renúncia de Receita) consiste na 

concessão de benefícios ou incentivos de natureza tributária, em regra, por parte 

de Chefes do Poder Executivo, consubstanciados, em síntese, na desistência de 

exigir o recolhimento de determinado tributo. 

Para ALMEIDA1, 2001, a renúncia fiscal “trata-se de política pública 

consagrada em âmbito internacional, de aplicação difundida em países de todos 

os continentes, sem distinções de nível de desenvolvimento econômico-social e 

                                            
1
 ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro de. A renúncia de receita como fonte alternativa de recursos 

orçamentários. Revista do Tribunal de Contas da União - Brasília, V. 32, n. 88, abr/jun 2001. p. 54-65 
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regime de governo, cujo propósito é promover o suporte financeiro necessário à 

realização de programas, projetos e atividades de interesse da sociedade e 

destinados à promoção do equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico nas 

diferentes regiões geoeconômicas do país, ao desenvolvimento de segmentos 

econômicos estratégicos e ao favorecimento de determinados grupos de 

contribuintes, entre outros objetivos públicos relevantes.”. 

Ainda sobre a conceituação, interessante abordagem fez a 

FECOMÉRCIO2, 2010, sobre os benefícios, incentivos e favores fiscais relativos 

ao ICMS, abaixo transcrita: 

É comum a concessão, por parte dos Estados, de benefícios, 
incentivos ou favores fiscais relativos ao ICMS (Imposto sobre 
operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte interestadual e intermunicipal e de 
Comunicação) (art. 155, II, da Constituição Federal). Em regra, os 
efeitos práticos são os mesmos, mas diferem quanto à finalidade, a 
saber:  

O Benefício Fiscal (ou tributário) é um regime especial de tributação 
que envolve uma vantagem ou simplesmente um desagravamento 
fiscal perante o regime normal, assumindo-se como uma forma de 
isenção, redução de alíquotas, deduções à matéria coletável, 
amortizações e/ou outras medidas fiscais desta natureza. É medida 
de caráter excepcional instituída para tutela de interesses públicos 
extrafiscais relevantes que sejam superiores aos da própria 
tributação que impedem (por exemplo, a não-incidência do ICMS nas 
operações que destinem mercadorias ou serviços ao exterior; e não-
incidência do ICMS sobre a saída de mercadoria com destino a 
armazém-geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte).  

O Incentivo Fiscal (ou tributário) faz parte do conjunto de políticas 
econômicas. Facilita o aporte de capitais em uma determinada área 
através da cobrança de menos impostos ou de sua não-cobrança, 
visando o aquecimento econômico do respectivo território 
principalmente com capitais exógenos (de fora); consiste na redução 
do quantum debeatur (valor devido) de natureza tributária, ou mesmo 
na eliminação da exigibilidade. Sua instituição, quando legítima, 
representa instrumento de ação econômica e social objetivando à 
consecução do bem comum. 

O Favor fiscal pode ser concedido a critério do legislador, não 
estando obrigado a estendê-lo a todas as situações similares àquela 
efetivamente normatizada. (por exemplo, a suspensão, o 
parcelamento, o prazo especial para pagamento e a moratória do 
crédito tributário) (art. 151, I e VI, do Código Tributário Nacional). 

                                            
2
 Comparativo da tributação pelo ICMS entre os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Goiás, Bahia e Paraná / [Alessandra Mota / Leonardo Pessoa, coordenador]. - 1.Ed. - Rio de 

Janeiro: FECOMÉRCIO-RJ, 2010. 
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Essas diferenças de finalidades são importantes na formulação do 
pleito de índole tributária. Em suma, o benefício fiscal é toda 
liberalidade tributária que vise a atender interesse público de 
qualquer ordem, ao passo que incentivo, sendo benefício específico, 
objetiva satisfazer interesse de ordem econômica e social, como 
geração de empregos, aumento de salários, redução de preços de 
produtos, etc., ou seja, estimula atividades econômicas em troca de 
contrapartidas de ordem social. 

 

A Constituição Federal, no § 6º, art. 150, estabelece a forma legal para 

instituição de Renúncia Fiscal: 

§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente 
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, 
XII, g. 

 

Com vistas a garantir que as renúncias fiscais não venham a afetar o 

equilíbrio fiscal do ente concedente, a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF 

estabeleceu medidas a serem observadas para a concessão ou ampliação de 

incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, a 

saber: 

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; 

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 
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inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as 
medidas referidas no mencionado inciso. 

§ 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 - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança. 
 

Do ponto de vista orçamentário, a Constituição Federal, no artigo 165, § 6º, 

estabelece parâmetros adicionais sobre a matéria, conforme se depreende do 

texto transcrito a seguir:  

O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo 
regionalizado do efeito, sobre receitas e despesas, decorrente de 
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza 
financeira, tributária e creditícia. 

 

Por fim, a Carta Magna estabelece, ainda, que compete aos Tribunais de 

Contas, na sua função constitucional de Controle Externo, exercer a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à renúncia de 

receitas.  

No âmbito do tema em comento, destaca-se o conceito de Renúncia 

Efetiva que, em linhas gerais, consiste no montante que efetivamente deixou de 

ingressar nos cofres públicos em função de benefícios e incentivos fiscais.  

Para o adequado entendimento da Renúncia Efetiva, colaciono nesta 

fundamentação trecho de Decisão Plenária de 13/12/2016 no Processo TCE-RJ 

nº 106.302-6/16, na qual foi apresentada a base teórica que evidencia, entre 

outros aspectos, os principais institutos de concessão de benefícios e incentivos 

fiscais, tais como a isenção, redução de base de cálculo ou de alíquota, 

inexigibilidade de estorno de crédito, crédito presumido e diferimento, 

apresentado na forma que segue:  

.1.3 Não cumulatividade 

O ICMS é um tributo plurifásico por natureza, uma vez que incide 
sobre operações de circulação de mercadorias e serviços de 
transporte interestaduais e intermunicipais e de comunicação e, via 
de regra, a circulação de mercadorias desde a produção até o 
consumidor final consiste de múltiplas fases. 

Em função das desvantagens econômicas e das injustiças tributárias 
de um imposto cumulativo sobre o consumo, o Brasil introduziu em 
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19653 a norma constitucional da não cumulatividade, norma essa que 
hoje consta do artigo 155, §2º, I da Constituição Federal, in verbis: 

Art. 155, § 2º - O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá 
ao seguinte: 

I – será não cumulativo, compensando-se o que for devido em 
cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores 
pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal.  

A norma constitucional, ao prever a não cumulatividade, também 
indicou um método, sistema ou mecanismo4 de compensações que 
consiste em creditar o valor do imposto incidente na operação 
anterior e debitar o valor do imposto incidente na operação própria 
(sistema de créditos e débitos). É a chamada técnica do imposto-
contra-imposto5. 

A aplicação desse sistema, mecanismo ou método resulta que, 
independentemente do número de operações da cadeia econômica, 
a carga tributária final seja igual à multiplicação da alíquota pelo 
preço da última saída. 

Incidência do ICMS – regra geral 

 

TOTAL DA CARGA TRIBUTÁRIA NORMAL DA CADEIA ECONÔMICA: 36,00 

A não cumulatividade do ICMS distribui a carga tributária na cadeia 
econômica, de forma que seja sempre igual à alíquota multiplicada 
pelo preço final. Ou seja, a soma dos três recolhimentos é igual à 
soma do valor debitado na saída ao consumidor final (R$18,00 + 
R$9,00 + R$9,00 = R$36,00). 

Dessa forma, a não cumulatividade do ICMS atua também como 
forma de tornar efetiva uma justa repartição6 do ônus tributário na 
medida em que neutraliza os efeitos da pluralidade de fases da 

                                            
3 Emenda Constitucional nº 18 de 1965 - Art. 12. Compete aos Estados o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, 

realizadas por comerciantes, industriais e produtores.  

(...) 
§ 2º O imposto é não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, nos termos do disposto em lei complementar, o montante cobrado nas 

anteriores, pelo mesmo ou por outro Estado, e não incidirá sobre a venda a varejo, diretamente ao consumidor, de gêneros de primeira 
necessidade, definidos como tais por ato do Poder Executivo Estadual. 
4 Aliomar Baleeiro se refere dessa forma ao sistema de abatimentos (BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de 

Tributar. 7ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 448). Roque Carraza chama de “sistema de abatimentos” ou “mecanismo de 
deduções” (CARRAZA, Roque Antônio. ICMS, 11ª edição. São Paulo: Malheiros, 2006). 
5 A despeito de outras formas possíveis, como a tributação do valor adicionado. Cabe ressaltar que o ICMS não é um imposto sobre 

valor adicionado. 
6
 Conforme a lição de Fernando Lemme Weiss (WEISS, Fernando Lemme. “A Não cumulatividade do ICMS e o Estorno 

do Crédito Decorrente da Atividade Industrial”. Revista Dialética de Direito Tributário (RDDT), nº 91. São Paulo: 

Dialética, 2003, p. 41). O autor salienta que o princípio da repartição é o desdobramento tributário da isonomia, aplicado 

através do princípio da capacidade contributiva que constitui critério de distribuição do ônus de sustentação do Estado, na 

medida do resultado que sua existência tenha proporcionado aos seus cidadãos. 
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cadeia econômica em direção do princípio da neutralidade da 
tributação, segundo o qual, do ponto de vista do processo de 
circulação de riqueza, o tributo não deve distorcer a formação dos 
preços.  

 

1.1.4 Isenção 

 

1.1.4.1 Problemas relacionados à redução da arrecadação 
potencial 

 

De acordo com as normas da não cumulatividade, a isenção só 
reduz a arrecadação potencial ou a carga tributária total se for 
concedida na última etapa da cadeia econômica. Isso significa que 
pela regra geral, a isenção só resulta em renúncia efetiva, ou seja, 
em redução da carga tributária total, caso seja concedida na 
operação final de venda ao consumidor. 

Por exemplo: 

 

Isenção – regra geral – isenção no fim da cadeia 

 

TOTAL DA CARGA TRIBUTÁRIA DESTE EXEMPLO: 27,00 

REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO NORMAL: 9,00. 

 
 

Isenção – regra geral – no meio da cadeia
7
 

 

                                            
7
 Reparem que o crédito do varejista veio da operação da indústria, pois, adota-se aqui a regra da não 

cumulatividade prevista na lei do ICMS fluminense (lei Estadual 2.657/96) que em seu artigo 37 e §§, prevê 

que o não creditamento ou o estorno dos créditos resultantes de operações isentas ou não-tributadas não 

impedem a utilização dos mesmos créditos em operações posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma 

mercadoria. 
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TOTAL DA CARGA TRIBUTÁRIA DESTE EXEMPLO: 36,00 

REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO NORMAL: NÃO HÁ. 

 

Como exemplificado acima, a regra geral da não cumulatividade do 
ICMS faz com que a isenção concedida no meio da cadeia 
econômica não gere renúncia efetiva de receita, pois a carga é 
apenas deslocada para a operação seguinte. A renúncia efetiva só 
ocorreria, portanto, caso a isenção fosse concedida na última 
operação da cadeia econômica. 

Mas a Constituição, art. 155, §2º, II, dispôs que a lei pode prever, 
excepcionalmente, a manutenção ou o aproveitamento de 
créditos, tornando o mecanismo de compensações do ICMS ainda 
mais complexo. 

 

II - a isenção ou não incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante 
devido nas operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações 
anteriores; 

 

Com efeito, em muitas ocasiões, o legislador opta por ressalvar as 
previsões das alíneas “a” e “b” do inciso II do §2º do art. 155 da 
Constituição Federal anteriormente transcritas, concedendo a 
isenção com manutenção ou aproveitamento de crédito. Trata-se 
de medidas que se assemelham a um crédito presumido (note-se a 
sutileza entre as espécies), porque gera um crédito numa operação 
que, a priori, não geraria. 

 

Isenção – regra excepcional – no meio da cadeia com manutenção de 
crédito8 

 

TOTAL DA CARGA TRIBUTÁRIA DESTE EXEMPLO: 18,00 

REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO NORMAL: 18,00. 

                                            
8
 Idem. 
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No exemplo acima, o atacadista mantém o crédito obtido na 
operação anterior, hipótese em que a lei excepciona a alínea “b” da 
norma de não cumulatividade anteriormente transcrita, que prevê a 
anulação do crédito. 

A lei ainda pode prever que haja crédito para operações posteriores, 
excepcionando a alínea “a” da norma, que prevê que a isenção não 
implica crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes, conforme exemplo a seguir. 

Isenção – regra excepcional – no meio da cadeia com aproveitamento de 
crédito9 

 

TOTAL DA CARGA TRIBUTÁRIA DESTE EXEMPLO: 27,00 

REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO AO NORMAL: 9,00. 

Verifica-se, portanto, que a regra geral da isenção só reduz a carga 
tributária quando aplicada no fim da cadeia de circulação. Quando 
aplicada no meio da cadeia, a carga se mantém inalterada. 

Por outro lado, quando ocorre a manutenção do crédito da 
operação tributada ou o aproveitamento de crédito na operação 
seguinte, há redução da carga tributária mesmo se a isenção for 
aplicada no meio da cadeia produtiva, sendo essas hipóteses 
exceções à regra geral que devem estar na lei de concessão do 
benefício.  

Percebe-se, ademais, que dependendo da forma como a isenção é 
regulada – se no início, no meio ou no fim da cadeia, ou ainda, se 
com manutenção ou aproveitamento de crédito – a carga tributária 
pode ser reduzida de várias formas e em montantes diferentes. 

Os diferentes impactos econômicos advindos da forma como as 
isenções do ICMS podem ser reguladas, por si sós, já são um 
entrave ao controle da política de incentivos que se pretende adotar 
por meio de isenções. Não raro, o efeito econômico desejado ao se 
incentivar determinado setor com isenção de ICMS pode ser inverso. 

Ademais, a guia de informação e apuração do ICMS do Estado do 
Rio de Janeiro (GIA-ICMS) não possui campo próprio para 
informação das isenções. Ou seja, não há como mensurar as 
isenções nas declarações dos contribuintes, mas apenas por 
intermédio das notas fiscais das operações. Diferentemente, por 
exemplo, dos créditos presumidos, que precisam ser escriturados na 
GIA-ICMS para serem aproveitados. 

                                            
9
 Idem. 
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Diante do exposto, percebe-se que a quantidade de dispositivos e a 
diversidade de formas dos benefícios fiscais em vigor no Estado do 
Rio de Janeiro é uma causa relevante para os achados desta 
auditoria, e bem assim para a fragilidade de controle que ainda 
perdura na Secretaria de Fazenda. 

Nesse sentido, seria recomendável que o processo decisório de 
concessão de benefícios fiscais passasse necessariamente por uma 
formatação da Secretaria de Fazenda, órgão que detém a expertise 
de configurar a melhor forma de operacionalizar a fruição do mesmo, 
de modo a possibilitar o seu controle e também a não onerar 
demasiadamente o contribuinte com relação a obrigações 
acessórias. 

1.1.5 Redução de base de cálculo ou de alíquota 

São hipóteses que se assemelham à isenção parcial. A diferença 
reside na técnica utilizada: enquanto a redução de base de cálculo e 
alíquota altera a base imponível, a isenção retira a hipótese de 
incidência, mas o efeito prático é o mesmo. 

Assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, construindo 
entendimento que se mantem dominante na Corte: 

“Segundo orientação firmada pelo STF, as figuras da redução 
da base de cálculo e da isenção parcial se equiparam. 
Portanto, ausente autorização específica, pode a autoridade 
fiscal proibir o registro de créditos de ICMS proporcional ao 
valor exonerado (art. 155, § 2º, II, b, da Constituição).” (RE 
465.236-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 6-4-
2010, Segunda Turma, DJE de 23-4-2010.) 

Para serem consideradas renúncias de receitas devem implicar 
redução discriminada de tributo. O critério aplicável nessa auditoria 
seguirá entendimento similar ao utilizado para a isenção. 

1.1.6 Inexigibilidade de estorno de crédito 

A inexigibilidade de estorno de crédito vem sempre acompanhada de 
um benefício direto (isenção, redução de base de cálculo, tributação 
sobre faturamento, outros).  Em termos práticos, a inexigibilidade 
gera a manutenção de créditos de ICMS oriundos de operação 
atingida por benefício fiscal, impactando a cadeia tributária. 

O exemplo é idêntico ao exposto anteriormente na isenção com 
manutenção de crédito. 

1.1.7 Crédito Presumido 

É um crédito escritural criado por lei para ser aproveitado pelo 
contribuinte, independente do regime da não cumulatividade. Ou 
seja, decorre de um ato próprio estabelecendo o direito a uma 
dedução na apuração do imposto além daquela relativa a sua 
estrutura normal. 

O efeito econômico é sempre uma renúncia efetiva.  
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1.1.8 Diferimento 

Acerca do diferimento, este, quando regularmente concedido, não 
constitui espécie de benefício, conforme leciona a doutrina: 

O diferimento é a técnica de tributação estribada no feitio 
polifásico do ICMS. Não se confunde com nenhum tipo de 
benefício fiscal. (COELHO, Sacha Calmon Navarro, Curso de 
Direito Tributário Brasileiro. 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1999, p. 598.) 

"O diferimento é o não recolhimento do ICMS em determinada 
operação ficando adiado para etapa posterior. Por esta técnica, 
o pagamento do imposto incidente sobre a saída de 
determinada mercadoria (no caso do ICMS) é transferido para 
as etapas posteriores de sua circulação." (BASTOS, Celso 
Ribeiro. Lei Complementar – Teoria e Comentários. 2ª ed. São 
Paulo: Celso Bastos Editor, 1999.) 

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, criou precedente 
jurisprudencial com relação aos bens que compõem o ativo 
permanente do contribuinte, sendo interessante a linha adotada no 
julgado abaixo para a análise do presente caso:  

 

ADI 3702/ES-ESPÍRITO SANTO  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI 

Julgamento:  01/06/2011            

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 
1.542-R, de 15 de setembro de 2005, do Estado do Espírito 
Santo. Inclusão de hipótese de diferimento de ICMS. 
Descaracterização do instituto. Benefício fiscal. Ausência 
de convênio entre os estados-membros. Inconstitucionalidade. 
(...) 3. O decreto estadual prevê hipótese de diferimento do 
pagamento do ICMS sobre a importação de máquinas e 
equipamentos destinados à avicultura e à suinocultura para o 
momento da desincorporação desses equipamentos do ativo 
permanente do estabelecimento. 4. A tradicional jurisprudência 
da Corte encara a figura do diferimento do ICMS como mero 
adiamento no recolhimento do valor devido, não implicando 
qualquer dispensa do pagamento do tributo ou outra forma de 
benefício fiscal (ADI nº 2.056/MS, Tribunal Pleno, Relator o 
Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/07). 5. Os bens do ativo 
permanente do estabelecimento não fazem parte de qualquer 
cadeia de consumo mais ampla, restando ausente o caráter de 
posterior circulação jurídica, uma vez que fadados a 
permanecer no estabelecimento, estando sujeitos à 
deterioração, ao perecimento ou à obsolescência. Nesses 
casos, o fato gerador do ICMS será uma operação, em regra, 
monofásica, restrita à transferência de domínio do bem entre 
exportador e importador (destinatário final), cuja configuração 
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fática descaracteriza o conceito de diferimento. A 
desincorporação do bem do ativo permanente e, 
consequentemente, o pagamento do tributo ficariam a cargo 
exclusivamente do arbítrio do contribuinte, que poderia se 
evadir do recolhimento do tributo com a manutenção do bem no 
seu patrimônio. 6. O nominado diferimento, em verdade, 
reveste-se de caráter de benefício fiscal, resultando em 
forma de não pagamento do imposto, e não no simples 
adiamento. Assim, o Decreto nº 1.542-R, de 15 de setembro de 
2005, do Estado do Espírito Santo, ao conceder forma indireta 
de benefício fiscal, sem aprovação prévia dos demais estados-
membros, viola o art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da 
Constituição Federal. 7. Ação direta julgada procedente. 

Nas palavras do Ministro Dias Toffoli: “A desincorporação do bem do 
ativo permanente e, consequentemente, o pagamento do tributo, 
ficariam a cargo exclusivamente do arbítrio do contribuinte, que 
poderia se evadir do recolhimento com a manutenção do bem no seu 
patrimônio”. Diferir significa postergar, exigir em momento posterior, 
e, no caso, o recolhimento do tributo está condicionado a evento 
futuro e incerto (condição), figura que parece inconciliável com o 
diferimento de ICMS. Há evidente utilização do caráter polifásico do 
tributo de modo a permitir a evasão fiscal. 

Desse modo, essa modalidade de tratamento tributário especial, 
quando mascarar verdadeira isenção, também deverá ser 
considerada benefício fiscal para os fins da presente análise. 

 

II – Dos controles em curso nesta Corte sobre Benefícios e Incentivos 
Fiscais 

 
A atuação recente desta Corte de Contas, no que tange ao tema Benefícios 

e Incentivos Fiscais, ganhou impulso desde a realização da Auditoria 

Governamental Especial, sob a forma de Acompanhamento (Processo TCE-RJ nº 

113.423-3/14), realizada no período de 20/10/2014 a 14/11/2014, cujo objetivo foi 

acompanhar e controlar as despesas do Comitê Organizador Rio 2016, em face 

da possibilidade de o Estado arcar com um possível déficit orçamentário da 

entidade e, ainda, em razão da necessidade de analisar os controles existentes 

dos benefícios e incentivos fiscais concedidos para a realização dos Jogos 

Olímpicos. 

Por ocasião da apreciação das Contas do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, referentes ao exercício de 2015, protocolizada como Processo TCE-RJ nº 

102.203-6/16, o tema Benefícios e Incentivos Fiscais foi novamente tratado, no 

qual restaram evidenciados, a partir de informações oficiais encaminhadas pela 
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Secretaria de Estado de Fazenda, números superiores aos apurados no Processo 

TCE-RJ nº 113.423-3/14. 

Naquela oportunidade, a Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da 

Assessoria Especial de Estudos Econômicos, realizou um trabalho de qualificação 

dos benefícios informados semestralmente no Sistema DUB-ICMS. Com o 

refinamento da informação, tem-se uma aproximação do valor efetivamente 

renunciado pelo Estado do Rio de Janeiro, denominado pelo órgão fazendário, 

como “Renúncia Efetiva”.  

Neste cenário e considerando as fragilidades dos controles dos Benefícios 

Fiscais concedidos, evidenciadas em Auditorias desta Corte, que não garantiam 

segurança quanto ao volume de Renúncia Efetiva, o Plenário aprovou, por 

ocasião da apreciação das Contas do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

exercício de 2015 (Processo TCE-RJ nº 102.203-6/16), a realização de Auditoria, 

com o objetivo de que fosse esclarecido se as exclusões utilizadas para o cálculo 

da Renúncia Efetiva, informadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, 

guardavam consonância com o entendimento da Secretaria da Receita Federal e 

da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

A Auditoria Governamental determinada foi protocolizada como Processo 

TCE-RJ nº 106.302-6/16, e apreciada em Sessão Plenária de 13/12/2016, na 

qual se constatou que a metodologia utilizada pelo Governo do Estado do 

Rio de Janeiro para proceder ao cálculo da denominada Renúncia Efetiva 

não se sustentava tecnicamente. 

Em síntese, os controles exercidos por esta Corte de Contas, atualmente 

em curso, foram estruturados, com os objetivos que seguem: 

I - Exigir que o Estado avalie a pertinência da continuidade de todos os 

Benefícios e Incentivos Fiscais concedidos, com base em uma análise que 

verifique se há desvio de finalidade e, ainda, a qualidade de tais institutos, 

notadamente quanto aos efeitos desejados de desenvolvimento local e regional, 
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de geração de emprego, de geração de renda e de incremento de arrecadação, 

na mesma proporção do gasto tributário10 realizado; 

II - Avaliar o controle das contrapartidas exigidas por ocasião da concessão 

de todos os Benefícios e Incentivos Fiscais concedidos pelo Estado; 

III - Avaliar a metodologia utilizada pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro para o cálculo da denominada “Renúncia Efetiva”, que influencia 

diretamente na avaliação do impacto orçamentário-financeiro, na forma do 

disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

IV - Avaliar o controle e a fiscalização da fruição dos Benefícios e 

Incentivos Fiscais pelos contribuintes. 

II.1 – Atuação do TCE-RJ no que tange a exigir avaliação da 

pertinência da continuidade de todos os Benefícios e Incentivos Fiscais 

concedidos 

Com relação à exigência de que o Estado avaliasse a pertinência da 

continuidade de todos os Benefícios e Incentivos Fiscais concedidos, como 

já dito anteriormente, na Sessão de 19/05/2016, momento em que foram 

apreciadas as Contas do Governo do Estado, relativas ao exercício de 2015, 

Processo TCE-RJ nº 102.203-6/16, foi expedido Ofício ao Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, no sentido de que determinasse a realização de 

estudos com vistas a avaliar a pertinência da continuidade de todos os benefícios 

e incentivos fiscais concedidos a qualquer título, no âmbito do Estado do Rio de 

Janeiro, revisando, caso entendesse adequado, a manutenção das referidas 

renúncias de receitas, encaminhando o resultado, em seguida, a esta Corte. 

Pertinente destacar, neste tocante, que em decisão judicial datada de 

20/10/2016, o Excelentíssimo Juiz de Direito da 3º Vara da Fazenda Pública da 

Comarca da Capital, Dr. Marcelo Martins Evaristo da Silva, deferiu medida liminar, 

em Ação Civil Pública nº 0334903.24.2016.8.19.0001, proposta pelo Ministério 

Público do Estado do Rio de Janeiro, determinando, entre outras medidas, que o 

                                            
10

 Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do sistema tributário, visando 

a atender objetivos econômicos e sociais.  
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Estado do Rio de Janeiro realizasse, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da 

intimação, estudo de impacto orçamentário-financeiro de todos os benefícios 

fiscais e financeiros – transformados em crédito tributário –, em cotejo com uma 

avaliação técnica e objetiva acerca dos resultados sociais e econômicos 

produzidos pelos incentivos fiscais, promovendo a respectiva inclusão na próxima 

e nas futuras Leis Orçamentárias Anuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias. 

Ainda sobre as ações deste Tribunal para exigir uma correta avaliação dos 

benefícios e incentivos fiscais concedidos, na Sessão Plenária de 13/12/2016, o 

Plenário, nos autos do Processo TCE-RJ nº 106.302-6/16, determinou que, 

em atendimento à Decisão Plenária desta Corte de Contas exarada no Processo 

TCE-RJ nº 102.203-6/16, que tratou das Contas do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro e, também, em cumprimento à decisão judicial da lavra do Excelentíssimo 

Juiz de Direito da 3º Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, Dr. 

Marcelo Martins Evaristo da Silva, datada de 20/10/2016, o Estado adotasse as 

providências necessárias para garantir que fosse utilizada a metodologia 

para avaliar os benefícios e incentivos fiscais desenvolvida pelo 

Government Accountability Office – GAO, órgão de controle externo 

americano. 

O presente Relatório de Auditoria encontrou, no que tange à pertinência da 

continuidade dos benefícios e incentivos, três Achados de Auditoria relevantes, os 

quais serão aprofundados, mais adiante, neste Voto: 

1.1. Ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro 
previamente à concessão de benefícios tributários; 

[...] 

1.4. Ilegalidade do ato de concessão de benefícios fiscais; 

1.5. Ausência de transparência do processo decisório de 
concessão de incentivos fiscais 

 

II.2 – Do controle do TCE-RJ quanto às contrapartidas, exigidas por ocasião 
da concessão dos Benefícios e Incentivos Fiscais 

 

                                                                                                                                    
PELLEGRINI, J. A. Gastos Tributários: conceitos, experiência internacional e o caso do Brasil. Brasília: 

Núcleo de Estudos e Pesquisas/CONLEG/ Senado, Outubro/2014 (Texto para Discussão nº 159). Disponível 

em: www.senado.leg.br/estudos. Acesso em 23 fev. 2016 
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No que tange à avaliação do controle das contrapartidas, exigidas por 

ocasião da concessão de todos os Benefícios e Incentivos Fiscais pelo Estado, o 

Processo TCE-RJ nº 113.423-3/14, que trata de Relatório de Auditoria 

Governamental (Acompanhamento), foi apreciado em Sessão Plenária de 

02/08/2016, na qual se decidiu pelo prosseguimento da Auditoria Governamental, 

para que, entre outras providências, fosse avaliado o controle, porventura 

existente, sobre as contrapartidas exigidas por ocasião da concessão de todos os 

benefícios e incentivos fiscais. 

Alinhando-se ao determinado no supracitado processo, o referido controle 

das contrapartidas foi realizado por meio do Relatório de Auditoria de que trata o 

presente, no qual foi constatado o seguinte Achado de Auditoria, o qual será 

aprofundado, mais adiante, neste Voto: 

1.3. Ausência de acompanhamento estruturado e sistemático 
dos requisitos e contrapartidas das empresas beneficiárias de 
incentivos fiscais; 

 

II.3 – Da avaliação do TCE-RJ quanto à metodologia utilizada pelo Governo 
do Estado do Rio de Janeiro para o cálculo da “Renúncia Efetiva” 

 
A avaliação da metodologia utilizada pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro para o cálculo da denominada “Renúncia Efetiva” foi o objeto principal da 

Auditoria Governamental protocolizada como Processo TCE-RJ nº 106.302-6/16, 

apreciado em Sessão Plenária de 13/12/2016, na qual se constatou que a 

metodologia utilizada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para 

proceder ao cálculo da denominada Renúncia Efetiva não se sustentava 

tecnicamente. 

Na oportunidade foram expedidas Comunicações com diversas 

Determinações, Recomendações e Expedição de Ofício a vários responsáveis.  

II.4 – Da avaliação do TCE-RJ quanto ao controle e fiscalização da 

fruição dos Benefícios e Incentivos Fiscais pelos contribuintes 

No que concerne à avaliação do controle e fiscalização da fruição dos 

Benefícios Fiscais pelos Contribuintes, cumpre informar que este ponto de 

controle foi, igualmente, objeto da auditoria protocolizada como Processo TCE-RJ 
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nº 106.302-6/16, no qual se constatou a ausência de validação, por parte dos 

mecanismos de controle da Secretaria de Estado de Fazenda, das informações 

prestadas pelos contribuintes por meio do DUB-ICMS. 

Em virtude, foi determinado que a Secretaria de Estado de Fazenda 

implementasse um programa de fiscalização permanente visando monitorar a 

fruição dos Benefícios e Incentivos Fiscais. 

A presente Auditoria também abordou o controle e a fiscalização da fruição 

dos Benefícios e Incentivos Fiscais, constatando o Achado de Auditoria abaixo, o 

qual será aprofundado, mais adiante, neste Voto: 

1.2. Fruição irregular de benefícios fiscais; 

 

Feitas essas considerações, registro que esta Corte de Contas, com os 

resultados desta Auditoria Governamental, juntamente com os Achados de 

Auditoria constantes do Processo TCE-RJ nº 106.302-6/16, apresenta um 

importante material técnico acerca do panorama atual dos Incentivos e Benefícios 

Fiscais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

III – Visão Geral dos aspectos relevantes relativos aos Benefícios e 

Incentivos Fiscais observados na Auditoria 

 

III.1 – Panorama dos Incentivos Fiscais 

A Equipe de Auditoria promoveu uma profunda análise do panorama dos 

Benefícios e Incentivos Fiscais, abordando, inclusive, os mais recentes aspectos 

suscitados em razão da atuação desta Corte de Contas no controle sobre a 

matéria. 

Entre os pontos destacados, inicio com o objetivo declarado pelo Estado do 

Rio de Janeiro para a concessão de Benefícios e Incentivos Fiscais. A Equipe de 

Auditoria informa, à fl. 05, que o objetivo é a atração de empresas para atuarem 

em ramos específicos da economia, discurso justificável em regiões com menores 

vantagens comparativas, porém questionável em boa parte dos casos, segundo o 

Corpo Técnico. 
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Segundo nota constante do Relatório de Auditoria, a relação entre 

benefícios fiscais e investimentos diretos é controversa. Há outras variáveis que 

influiriam na decisão de agentes econômicos na alocação de recursos, sendo a 

elasticidade observada em algumas localidades pouco significativa. Contudo, nos 

casos em que os custos e variáveis de mercado são similares (como ocorre entre 

distintas localidades dentro de uma mesma região), os impostos importariam mais 

na decisão de localização de uma empresa. 

O Relatório de Auditoria levanta duas questões com base no entendimento 

dominante no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro:  

Em que medida a redução de incentivos geraria, de fato, a fuga de 
investimentos produtivos do Estado? 

De que outras ferramentas o Estado do Rio de Janeiro utilizou-se 
visando à criação de melhor estrutura de negócios (infraestrutura 
física, logística, menor burocracia estatal, qualificação de mão de 
obra, dentre inúmeras outras), nos últimos anos, que possibilitasse a 
redução do gap em relação aos demais estados? 

 
Ainda que esses questionamentos não sejam respondidos na presente 

Auditoria, o Relatório ressalta: 

De qualquer maneira, o discurso em defesa dos benefícios fiscais 
não se sustenta sem uma demonstração transparente das 
justificativas para a concessão e dos resultados obtidos com essa 
política fiscal. 

 

Há que se considerar, na avaliação dos Benefícios e Incentivos 

concedidos, que, no período compreendido entre os anos de 2011 e 2015, o 

prazo de benefícios chegou a até 25 (vinte e cinco) anos, sendo que em quase 

metade, o prazo é de 15 (quinze) anos. Há, ainda, benefícios com prazo 

indeterminado, hipótese com a terceira maior incidência, conforme se verifica 

abaixo: 
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Segundo o Corpo Técnico, outro aspecto relevante analisado diz respeito 

aos setores econômicos avaliados, observando-se que a esmagadora maioria dos 

benefícios concedidos foi no setor atacadista. Contudo, não parece haver uma 

política especifica para setores, uma vez que, como nesse exemplo, a maioria dos 

beneficiários deste setor fruem benefícios fiscais em virtude da Lei Estadual nº 

5.636/2010, revogada pela Lei Estadual nº 6.979/2015, cujo objetivo é o de 

reduzir as desigualdades regionais no Estado do Rio de Janeiro, por meio de 

benefícios para empresas localizadas em municípios determinados. 

No quadro abaixo, apresento a relação dos setores beneficiados no 

período de 2011 a 2015, conforme segue: 

 
FONTE: Resposta ao Termo de Solicitação de Informações e Documentos nº 1442.001. 
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O Relatório de Auditoria chama atenção para o fato de que alguns setores 

estabelecidos no Plano Plurianual – PPA não figuram como os maiores 

receptores de benefícios, o que expõe relativa dissociação entre a concessão de 

benefícios fiscais e a principal peça orçamentária na definição dos vetores da 

atuação estatal. 

Assim, o Relatório de Auditoria registra que são poucas as garantias à 

disposição do Estado, no sentido de que as metas previstas de arrecadação e 

emprego serão, de fato, atingidas, considerando a relativa fragilidade no controle 

dos benefícios concedidos, tanto no que se refere aos impactos econômico-

financeiros, quanto às contrapartidas socioeconômicas. 

 

III.2 – Planejamento da política de incentivos fiscais 

 
No que tange ao planejamento da política de incentivos fiscais, não restam 

dúvidas de que a Constituição Federal conferiu ao Estado, no sentido amplo da 

palavra, o poder normativo e regulador das atividades econômicas, de maneira a 

garantir a realização da justiça social e do bem-estar coletivo. 

Evidente que é função do Estado atrair investimentos de maneira 

estruturada de forma a reduzir gargalos na economia, reduzir desigualdades e 

possibilitar o pleno emprego. Como bem destaca o Relatório de Auditoria, 

qualquer benefício fiscal que não esteja vinculado a essas diretrizes não é 

consentâneo com a proposta constitucional. 

A Auditoria, com base nestes critérios, constatou que os benefícios fiscais 

concedidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em boa parte, são 

desvinculados de uma diretriz de política de desenvolvimento setorial ou regional 

que a justifique, comprovados a partir de casos de ausência de critérios na 

concessão de benefícios fiscais, o que será tratado mais diante, na análise do 

Achado de Auditoria 4.   

III.3 – Procedimentos de concessão de benefícios tributários  

O Relatório de Auditoria informa que, segundo observado em fluxograma 

disponibilizado pela CODIN (Companhia de Desenvolvimento Industrial), 

Sociedade de Economia Mista vinculada à Secretaria de Estado da Casa Civil e 
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Desenvolvimento Econômico, os benefícios tributários partem de 

requerimento do próprio setor ou empresa interessada. Importa dizer que, em 

regra, há pouca intervenção proativa dos órgãos estaduais no procedimento de 

concessão de benefícios e incentivos fiscais. 

Da mesma forma, foi constatada a ausência de parâmetros técnicos no 

curso do processo que permitissem ao Estado escolher o benefício fiscal mais 

apropriado sob a ótica da possibilidade de acompanhamento e fiscalização 

posteriores. 

Registre-se que o processo de concessão dos benefícios é instruído no 

órgão do Estado com competência originária sobre a matéria. Desta forma, os 

benefícios e incentivos fiscais podem ser originados da atual Secretaria Estado de 

Fazenda e Planejamento, da Secretaria de Estado da Cultura, da atual Secretaria 

de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento ou da Secretaria de 

Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, de acordo com a matéria 

sobre a qual versa o benefício proposto.  

Em tese, todos os processos deveriam ser submetidos à Secretaria de 

Estado de Fazenda e Planejamento para que se manifestasse quanto ao 

preenchimento de requisitos de regularidade fiscal dos postulantes ao benefício, 

procedimento que nem sempre ocorre. 

Sobre a justificativa da inevitável participação na guerra fiscal entre os 

Estados, o Relatório de Auditoria afirma que, sem uma atuação efetiva do Poder 

Executivo no sentido de combater a guerra fiscal, o discurso de que os benefícios 

fiscais visariam a evitar a saída de empresas pelas práticas perpetradas por 

outros Estados afigura-se insubsistente, o que é agravado pela ausência de 

critérios bem definidos para a concessão e de procedimentos de 

acompanhamento dos requisitos e contrapartidas pactuados. 

 

III.4 – Procedimentos de acompanhamento dos benefícios tributários  

 
Um dos objetivos da presente Auditoria consistiu em verificar os métodos 

de mensuração dos resultados advindos dos benefícios fiscais.  
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Conforme exposto pelo Corpo Instrutivo, o acompanhamento de benefícios 

tributários pode ser dividido em duas modalidades. A primeira consistiria no 

acompanhamento das metas previstas quando da concessão do benefício, 

atribuição exercida pela CODIN. Uma segunda vertente seria o monitoramento do 

benefício em si, quanto à observância das regras previstas na legislação 

específica e à escrituração fiscal da empresa, competência da Secretaria de 

Fazenda. 

No âmbito da CODIN, a Divisão de Acompanhamento (DIACO), vinculada à 

Diretoria de Competitividade Econômico-Tributária, é a responsável por verificar 

se as empresas que fruem benefícios fiscais atingiram as metas pactuadas de 

investimentos, arrecadação, empregos, entre outras, na forma do Termo de 

Acordo estabelecido entre as partes, quando não financiadas pelo FUNDES, 

hipótese em que essa atribuição competiria à Agência Estadual de Fomento (Age-

Rio). 

A Divisão de Acompanhamento (DIACO) possuía, na data da Auditoria, 

apenas 3 (três) servidores com atribuição para realizar o acompanhamento dos 

benefícios tributários. O Relatório de Auditoria enfatiza que, embora os servidores 

sejam capacitados para tanto, o quantitativo de servidores é insuficiente para o 

desempenho eficaz das suas atribuições. 

Assim, conforme abordaremos mais adiante, foi constatada, no Achado de 

Auditoria 3, a significativa fragilidade no acompanhamento estruturado e 

sistemático das contrapartidas das empresas beneficiárias de incentivos fiscais. 

O Corpo Técnico atesta a existência de várias empresas que deveriam ter 

sido desenquadradas por estarem em desconformidade com os requisitos de 

manutenção dos benefícios, notadamente a inscrição em dívida ativa, conforme 

tratarei de forma específica no Achado de Auditoria 2. 

Entretanto, essas medidas não foram implementadas, tendo em vista a 

edição do Decreto Estadual nº 42.644/2010, de 5 de outubro de 2010, que 

disciplinou os procedimentos a serem adotados no cancelamento de benefícios 

fiscais por cometimento de irregularidades fiscais. 
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O mencionado Decreto Estadual nº 42.644/2010 estabeleceu, entre outras 

disposições, o que se segue: 

 

DECRETO Nº 42.644 DE 05 DE OUTUBRO DE 2010 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados no cancelamento 
de Benefícios Fiscais por cometimento de irregularidades fiscais. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso 
de suas atribuições, 
D E C R E T A: 
Art. 1.º O cancelamento de benefício fiscal em decorrência de 
irregularidade fiscal será realizado segundo os procedimentos 
estabelecidos neste Decreto. 
Art. 2.º No curso da fiscalização e antes do cancelamento, o 
contribuinte será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias, resolver a 
irregularidade constatada, seja relativa à obrigação principal ou 
acessória. 
(...) 
Art. 5.º A rescisão do parcelamento previsto no § 2.º do art. 2.º 
deste Decreto implicará o cancelamento do benefício, observado o 
procedimento estabelecido em seu art. 4º. 
Art. 6.º As irregularidades cometidas após a concessão do 
benefício e antes do início da fiscalização, mas plenamente 
solucionadas antes da sua conclusão, não serão consideradas para 
efeito de cancelamento do benefício, não se lhe aplicando o disposto 
no art. 2.º deste Decreto, salvo na hipótese de que trata o seu art. 
5.º. 

 
A equipe de Auditoria afirma que o mencionado Decreto permite que o 

contribuinte em situação irregular não tenha seu benefício cancelado, bastando 

regularizar a situação fiscal antes de concluída a fiscalização, em desacordo com 

o instituto da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário 

Nacional – CTN, que estabelece o seguinte: 

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da 
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo 
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada 
pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo 
dependa de apuração. 
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia 
apresentada após o início de qualquer procedimento 
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a 
infração. 
 

 

Segundo o Relatório de Auditoria, o instituído pelo Decreto nº 42.644/2010, 

aliado à ausência de fiscalização dos benefícios fiscais, criaria um ambiente 

propício à sonegação fiscal, uma vez que o risco de empresa em situação 
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irregular é praticamente nulo e, caso a irregularidade seja descoberta pela 

fiscalização, há a possibilidade de se evitar a punição, qual seja, o cancelamento 

do benefício fiscal. 

Nesse diapasão, em face do que preveem as normas gerais tributárias, 

notadamente no que diz respeito à denúncia espontânea, às normas relativas à 

responsabilidade na gestão fiscal e aos princípios da moralidade e da 

razoabilidade, incluirei, no objeto de Comunicação dirigida ao Excelentíssimo 

Senhor Governador do Estado, que Sua Excelência avalie, em sua esfera de 

discricionariedade político-administrativa, a conveniência e a oportunidade 

de revogação do Decreto nº 42.644/2010. 

IV – Critérios para concessão e manutenção dos Benefícios e 

Incentivos Fiscais 

No item V deste Voto, apresentarei estudos de casos de benefícios fiscais 

concedidos, apresentados no Relatório de Auditoria. 

Com vistas a possibilitar o perfeito entendimento desses estudos de casos, 

apresento os critérios legais necessários à obtenção e à manutenção de 

benefícios e incentivos fiscais. 

Não é demais rememorar que a Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 1º) 

define que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, conceito que se aplica integralmente aos procedimentos de 

concessão de benefícios fiscais. 

Em síntese, o Estado fomenta determinado setor ou atividade econômica, 

abrindo mão de receitas, procedimento que torna os benefícios fiscais 

equivalentes às despesas ordinárias, sendo exigível adequado nível de controle 

sobre tais gastos compatível com o aquele usualmente atribuído às despesas 

stricto sensu.  

Neste cenário, apresento a seguir os critérios legais para concessão e 

manutenção dos incentivos e benefícios fiscais. 

- Necessidade de estudo de impacto orçamentário-financeiro 
previamente à concessão de benefícios tributários (art. 14 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal – LRF). 
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- Necessidade de que os incentivos e benefícios fiscais somente 
entrem em vigor quando implementadas as medidas de 
compensação (§ 2º do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
– LRF). 

- Necessidade de observância dos requisitos legais para fruição 
de benefícios fiscais (art. 11 da LRF c/c art. 138 do CTN) e 
princípios da legalidade, moralidade, isonomia e livre iniciativa 
(art. 37 e 170 da CF).  

- Necessidade de acompanhamento estruturado e sistemático 
dos requisitos e contrapartidas das empresas beneficiárias de 
incentivos fiscais (Art. 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal). 

- Necessidade de transparência e motivação impessoal do ato 
de concessão de benefício fiscal (art. 37 c/c art. 150, §6º e com 
art. 174  da Constituição Federal) 

 
Com base nestes critérios, passo à análise dos resultados da fiscalização 

apresentados pela Equipe de Auditoria.  

V – Resultado da Fiscalização 

 
A Auditoria promoveu estudos de casos com vistas a verificar se foram 

observados os critérios para concessão e manutenção dos Benefícios e 

Incentivos Fiscais. 

Foram realizados os estudos de casos que seguem: 

- Setor de Plástico, beneficiado através do Decreto Estadual nº 

44.418/2013; 

- Incentivo concedido à empresa Carta Fabril Ind. e Com. de Papel 

S.A.; 

- Alteração do incentivo fiscal concedido às empresas IBR-LAM e grupo 

IBRAME para produtos de cobre; 

- Incentivo concedido à empresa Procter & Gamble – P&G; 

- Incentivo Fiscal concedido à empresa Lubrizol do Brasil Aditivos Ltda; 

- Setor de Joias, beneficiado através do Decreto Estadual nº 

41.596/2008. 
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Dos estudos de casos realizados, foram encontrados os seguintes Achados 

de Auditoria: 

ACHADO DE AUDITORIA 1 - ausência de estudo de impacto 

orçamentário-financeiro previamente à concessão de benefícios tributários; 

ACHADO DE AUDITORIA 2 - fruição irregular de benefícios fiscais;  

ACHADO DE AUDITORIA 3 - inexistência de acompanhamento 

estruturado e sistemático dos requisitos e contrapartidas das empresas 

beneficiárias de incentivos fiscais; 

ACHADO DE AUDITORIA 4 - ilegalidade no ato de concessão de 

benefícios fiscais; 

ACHADO DE AUDITORIA 5 – ausência de transparência do processo 

decisório de concessão de incentivos fiscais 

IV.1 –  ACHADO DE AUDITORIA 1 - ausência de estudo de impacto 
orçamentário-financeiro previamente à concessão de benefícios tributários. 

  
Relativamente à ausência de impacto orçamentário-financeiro previamente 

à concessão de benefícios tributários, foram encontradas as seguintes situações: 

Situação 1 – Ausência de estudo de impacto nos processos de 

concessão; 

Situação 2 – Ausência de atuação da Comissão de Programação 

Orçamentária e Financeira – COPOF nos processos de concessão. 

IV.1.1 –  Situação 1 – Ausência de estudo de impacto nos processos 

de concessão 

Com relação à Situação 1 - Ausência de estudo de impacto nos 

processos de concessão, a Auditoria atesta que a proposta de concessão de 

benefícios fiscais, após o trâmite na Companhia de Desenvolvimento Industrial do 

Estado do Rio de Janeiro - CODIN, é submetida à Secretaria de Estado de 

Fazenda e Planejamento, que se limita a verificar se a empresa postulante 

encontra-se regular no cadastro fazendário, bem como a analisar se há débitos 

inadimplidos, inscritos ou não em dívida ativa, sem exigibilidade suspensa. 
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A Assessoria Especial de Estudos Econômicos da Secretaria de Estado de 

Fazenda e Planejamento expôs, de forma sucinta, os procedimentos envolvidos 

na elaboração de estudo de impacto orçamentário-financeiro, na forma que se 

segue: 

Durante a criação de um novo benefício fiscal: (a) Convênios 
CONFAZ: a análise é feita pelos grupos de trabalho do próprio 
CONFAZ; (b) Leis: a SEFAZ contribui com a estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro quando é solicitada a análise por parte da 
ALERJ; e (c) Decretos: a SEFAZ contribui com a estimativa do 
impacto orçamentário-financeiro quando é solicitada a análise por 
parte da Casa Civil.  

Já no enquadramento de empresa em um benefício fiscal já 
existente, a estimativa fica a cargo da Secretaria de Estado 
responsável pelo processo de análise do pleito. (g.n.) 

 
A LRF não estabeleceu discricionariedade para decidir quanto à 

necessidade de elaboração de estudo de impacto orçamentário-financeiro 

previamente à concessão de benefícios tributários (art. 14 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF), afigurando-se obrigatório tal estudo. 

Preocupante, também, o fato de a própria Secretaria de Estado de 

Fazenda e Planejamento afirmar que, no caso de enquadramento em benefício 

fiscal já existente, o impacto orçamentário-financeiro fica a cargo da Secretaria de 

Estado responsável pelo processo de análise do pleito. 

Cumpre ressaltar que a responsabilidade de proceder a estudos quanto à 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro de um benefício fiscal recai, por 

exemplo, sobre a Secretaria de Estado de Cultura ou, ainda, sobre a Secretaria 

de Estado de Turismo, as quais não possuem elementos necessários à realização 

de tais estudos, tampouco quadro técnico capacitado para tanto.   

Não restam dúvidas de que essa atribuição compete, única e 

exclusivamente, à atual Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que 

dispõe das informações relativas à execução orçamentária e das informações 

tributárias, inclusive acerca da arrecadação dos impostos por região e por 

atividade econômica. 

A fragilidade no controle fica mais evidente quando, em resposta à 

solicitação de apresentação dos estudos de impacto orçamentário-financeiro feita 
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pela Equipe de Auditoria, a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento 

necessitou requerer os processos junto à CODIN. Infere-se que, mesmo que os 

estudos existissem, não estariam disponíveis para a Secretaria de Estado de 

Fazenda e Planejamento, responsável pelos dados que subsidiam a elaboração 

das peças orçamentárias e de planejamento. 

Outra questão que chama atenção é o entendimento equivocado de que 

incentivos e benefícios fiscais a novas empresas não constituiriam renúncia fiscal. 

De pronto é necessário enfatizar, novamente, que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal pressupõe uma série de controles e regras com vistas a 

assegurar o equilíbrio das contas públicas e a transparência. Tais princípios foram 

determinantes para que a Lei estabelecesse, como condição para a renúncia de 

receita, que fossem demonstrados os impactos orçamentários, econômicos e 

financeiros. 

Outrossim, foi constatado, em estudos de impacto orçamentário-financeiro, 

que não há cruzamento das informações apresentadas pelas empresas com as 

da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, muito embora seja 

presumível que as empresas apresentem dados que conduzam ao entendimento 

de que o benefício fiscal seria interessante tanto para a empresa quanto para o 

Estado. 

Nesse contexto, destaque-se a informação prestada pela Subsecretaria de 

Estudos Econômicos ao ser questionada sobre a existência de estudo de impacto 

econômico-financeiro. O mencionado setor informou que o estudo era o 

apresentado pela empresa pleiteante, conforme se verifica abaixo: 
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Por fim, quanto à Situação 1 - Ausência de estudo de impacto nos 

processos de concessão, em outros casos, a atual Secretaria de Estado de 

Fazenda e Planejamento alegou não constarem dos processos as informações 

necessárias para a elaboração do estudo. 

IV.1.2 –  Situação 2 – Ausência de atuação da Comissão de 

Programação Orçamentária e Financeira – COPOF nos processos de 

concessão 

A Equipe de Auditoria constatou que o Decreto nº 42.876, de 16/03/2011, 

determinou que os processos relativos à concessão de benefício fiscal cuja 

“legislação que o instituiu tenha estabelecido requisitos que, atendidos, geram 

para o contribuinte o direito de enquadramento” não precisariam ser submetidos à 

Comissão de Programação Orçamentária e Financeira – COPOF, órgão 

responsável pela análise do impacto orçamentário-financeiro do benefício. 

Segundo a Equipe de Auditoria: 

Assumiu, com isso, o Poder Executivo Estadual a responsabilidade 
pelo descumprimento da LRF, bem como pela ausência de análise 
técnica, em cada processo, dos impactos da concessão de 
benefícios fiscais nas finanças do Estado ao longo dos anos, 
inviabilizando qualquer mecanismo de restrição a políticas de 
fomento que viessem a trazer desequilíbrio financeiro sem medidas 
de compensação. 

 
Com a crise orçamentário-financeira, o Governo do Estado do Rio de 

Janeiro restabeleceu a participação da Comissão de Programação Orçamentária 

e Financeira – COPOF, por meio do Decreto Estadual nº 45.108/2015, de 

05/01/2015. 

Registre-se que, apesar de a CODIN ter relacionado 101 (cento e um) 

benefícios aprovados nos anos de 2015 e parte de 2016, não houve qualquer 

análise pela Comissão de Programação Orçamentária e Financeira – COPOF, 

mesmo estando vigente o Decreto n° 45.108/2015. 
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Neste cenário, relativamente ao Achado de Auditoria 1 – ausência de 

estudo de impacto orçamentário-financeiro previamente à concessão de 

benefícios tributários –, acolho o encaminhamento sugerido pela Equipe de 

Auditoria, abaixo transcrito: 

DETERMINAÇÃO à Secretaria de Fazenda, a fim de que: 

1.  Observe obrigatoriamente o disposto no art. 14 da LRF para todos 
os benefícios fiscais concedidos, neles incluídos aqueles que 
resultem na instalação de novas empresas em território fluminense, 
mediante a elaboração de estudo de impacto orçamentário-financeiro 
em que restem claros os critérios de enquadramento ou não do 
benefício como renúncia de receita; 

2.  Submeta os processos de concessão de benefícios fiscais à 
Comissão de Planejamento Orçamentário e Financeiro (COPOF), 
conforme previsto no Decreto Estadual nº 45.108/15, previamente ao 
encaminhamento do processo à Casa Civil para edição e publicação 
do ato normativo de concessão. 

DETERMINAÇÃO ao Governo do Estado, a fim de que: 

1.  Encaminhe todo processo administrativo que trate de concessão 
de benefícios fiscais para realização de estudo de impacto 
orçamentário-financeiro pela Secretaria de Estado de Fazenda, 
conforme competência definida no art. 6º do Decreto Estadual nº 
40.613/07, inciso XXVI. 

2.  Promova a revisão de todos os benefícios concedidos mediante 
decreto que não tenham observado o disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal no que tange à mensuração do impacto 
orçamentário-financeiro e à previsão de medidas de compensação, 
tendo em vista que tais benefícios não seguiram regras cogentes 
prévias à concessão.  

 

IV.2 –  ACHADO DE AUDITORIA 2 – fruição irregular de benefícios fiscais 

  
Relativamente à fruição irregular de benefícios fiscais, foram encontradas 

as seguintes situações: 

Situação 1: Verificou-se que empresas com débitos inscritos em 
dívida ativa não suspensos gozam de benefícios fiscais, em 
desacordo com a legislação de concessão. 
Situação 2: Verificou-se a fruição cumulativa indevida de 
benefícios fiscais 
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IV.2.1 –  Achado de Auditoria 2 - Situação 1 – Empresas com débitos 
inscritos em dívida ativa não suspensos gozam de benefícios fiscais, em 

desacordo com a legislação de concessão. 

 
Observo que o Relatório de Auditoria apurou um montante de benefícios 

fruídos irregularmente, no exercício de 2015 e no 1º semestre de 2016, de cerca 

de R$ 730.000.000,00 (setecentos e trinta milhões de reais) considerando tão 

somente aqueles benefícios fiscais em que os respectivos dispositivos legais 

instituidores estabeleceram expressamente a condição de que a empresa 

solicitante não possuísse débitos inscritos em Dívida Ativa. Ou seja, tributos que 

deveriam ter sido recolhidos aos cofres públicos, mas que foram declarados no 

DUB-ICMS, pelas próprias empresas, como benefícios fiscais fruídos. 

O Relatório de Auditoria aponta, a título exemplificativo, que a empresa 

“B2W Companhia Digital”, por exemplo, apresentou uma Renúncia Efetiva de 

R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais) em 2015 e 

R$ 71.000.000,00 (setenta e um milhões de reais) no primeiro semestre de 2016, 

mesmo possuindo um estoque de dívida ativa de R$ 6.952.929,00 (posição no 1° 

trimestre de 2015), dos quais R$ 2.151.235,00 não estavam em situação de 

cobrança suspensa.  

Para Ricardo Lobo Torres, a renúncia de receita, no que tange ao aspecto 

financeiro, é: 

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 receita 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 imposto etc).  

 
O Tribunal de Contas da União (TCU), desde 2004, adota o mesmo 

entendimento acerca da renúncia de receita, como demonstrado a seguir: 

TCU - Acórdão nº 38/2004 – Plenário (pág.09) 

Ministro-Relator Adylson Motta 

O Tribunal tem envidado esforços, por meio de deliberações 
decorrentes de trabalhos de auditorias, no sentido de orientar a 
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Secretaria da Receita Federal no aprimoramento da definição de 
renúncias de receita, buscando retratar de forma mais evidente, 
transparente e fidedigna as despesas implicitamente realizadas por 
intermédio do sistema tributário. 

A definição de renúncia, atualmente utilizada pela SRF, tem 
compreendido a maioria dos itens dos gastos tributários, porém não 
há norma que regulamente a tipificação da renúncia de receita. 

[...] 

A renúncia de receitas (conjunto dos benefícios tributários), 
cumulativamente, tem sido representada pela doutrina (Stanley 
Surrey/73, L. A Villela/89): 

- exceção à norma que referencia o tributo; 

- alcance de determinado grupo de contribuintes e aumenta 
disponibilidade econômica; e 

- redução de arrecadação potencial. 

A renúncia de receita implica em redução discriminada de tributos ou 
contribuições por intermédio de dispositivo legal e compreende um 
conjunto de mecanismos tais como anistia, remissão, redução do 
valor devido, crédito presumido, isenção e outros. 

 TCU - Acórdão 747/2010 – Plenário (pág.05) 

Ministro-Relator Augusto Nardes 

6 CONCEITO DE RENÚNCIA DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS PARA 
FINS DE APLICAÇÃO DO ART. 14 DA LRF 

6.1 No § 1º do art. 14 da LRF, são enumerados vários instrumentos 
por meio dos quais se pode conceder renúncia de receita: 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. 

6.2 Verifica-se que no rol acima não constam apenas instrumentos 
de renúncia de receita tributária, mas também financeira e creditícia, 
como demonstra a utilização do termo "subsídio". Entretanto, as 
condições impostas no caput e nos incisos I e II do art. 14 da 
LRF devem ser aplicadas somente aos incentivos e benefícios 
de natureza tributária, sobre os quais recai o enfoque do 
presente trabalho. Nesse sentido, doravante o termo "renúncia 
de receita" será utilizado como sinônimo de "renúncia de receita 
tributária". 

6.3 A partir da redação do dispositivo, constata-se que se trata de rol 
meramente exemplificativo, e não taxativo. Tendo em vista que o 
princípio básico da LRF consiste no equilíbrio das contas públicas, 
qualquer benefício do qual decorra tratamento diferenciado deve ser 
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considerado renúncia de receita, com vistas a coibir a concessão 
indiscriminada de benefícios, o que pode impactar as receitas e, 
consequentemente, dificultar o alcance das metas fiscais. 

6.4 Se por um lado a abrangência do dispositivo vai ao encontro dos 
princípios da LRF, por outro lado abre margem para a subjetividade 
na identificação dos tratamentos diferenciados que devem se 
submeter às condições do art. 14. Desse modo, faz-se necessário 
delinear o conceito de renúncia de receita a ser utilizado para fins 
de aplicação do referido artigo, possibilitando identificar os 
instrumentos de renúncia que devem se submeter às condições ali 
explicitadas. 

6.5 Vários são os termos utilizados como sinônimos para "renúncia 
de receita": "benefício tributário", "gasto tributário", "incentivo 
tributário", "alívio tributário", "desoneração tributária" e outros. 
Embora a sua definição seja controversa e pouco explorada pela 
doutrina especializada em direito tributário e financeiro, a experiência 
internacional, bem como alguns dispositivos da legislação pátria 
podem ser utilizados como norte para a difícil tarefa de delinear um 
conceito a ser observado para aplicação e controle das condições 
impostas no art. 14 da LRF. 

6.6 Internacionalmente, utiliza-se o termo tax expenditure, 
literalmente traduzido como "gasto tributário". A expressão foi 
cunhada pelo professor e então Secretário-Assistente de Política 
Fiscal do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, Stanley S. 
Surrey, que em seu livro "Pathways to Tax Reform: The Concept of 
Tax Expenditures", publicado em 1973, definiu os gastos tributários 
como "programas de assistência financiados pelo governo por meio 
de provisões tributárias especiais e não de gastos diretos do 
governo". 

[...] 

6.26 Além desses institutos de desoneração tributária, o § 1º do art. 
14 da LRF dispõe sobre "outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado". Assim como os termos "caráter não geral" e 
"redução discriminada", a expressão "tratamento diferenciado" 
refere-se a dispositivo legal que excepciona a legislação instituidora 
de um tributo com objetivo específico, alcançando grupo específico 
de contribuintes, setor ou região. Desse modo, tais expressões 
devem ser interpretadas restritivamente nos casos de concessão de 
isenção, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo, e 
outros benefícios. Por seu turno, a anistia, a remissão, o subsídio e o 
crédito presumido, tanto em caráter geral como específico, são 
considerados renúncia de receita. (sem grifos no original) 

  
O gasto tributário é um tipo de despesa realizada a partir do sistema 

tributário, objetivando metas que, em última análise, poderiam ser alcançadas por 

meio do gasto público direto. Nesse diapasão, tanto a instituição de um benefício 

fiscal quanto à concessão de um subsídio direto ou a realização de uma despesa, 
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por exemplo, constituem opção do gestor público e, portanto, devem ter 

tratamento semelhante no que se refere aos mecanismos de controle interno, 

externo e social.  

Desta forma, concordo com o Corpo Instrutivo no que tange à 

Determinação à Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento para que 

proceda à fiscalização das seguintes empresas contempladas com 

benefícios fiscais, constantes da dívida ativa não suspensa, a fim de 

verificar, nos últimos cinco anos, as condições de manutenção desses 

benefícios, sem prejuízo da adoção de providências quanto a eventuais 

outras empresas que estejam na mesma situação: 

 
     valores em R$ 

Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

776574 B2W COMPANHIA DIGITAL 46.715.242 71.095.718 2.151.235 
  Decreto - 36.449/ 2004 46.715.242 71.095.718   

60444437 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 45.035.114 15.738.863 252.197 
  Lei - 1.954/ 1992 45.035.114 15.738.863   

11373988 GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 34.996.352   755.276 
  Lei - 6.979/ 2015 30.960.984     
  Lei - 5.636/ 2010 4.035.368     

33000118 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31.344.197 14.653.003 11.766.394 
  Lei - 1.954/ 1992 31.344.197 14.653.003   

7598658 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA 27.062.508 35.546.894 712.595 
  Decreto - 44.498/ 2013 23.687.451 11.308.152   
  Decreto - 36.453/ 2004 2.721.507 20.734.236   
  Lei - 4.173/ 2003 653.550 3.504.506   

23643315 DANONE LTDA 21.851.381 10.573.941 110.896 
  Decreto - 36.453/ 2004 17.737.515 8.586.687   
  Lei - 4.173/ 2003 4.113.865 1.987.254   

2886413 INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA 21.666.667 12.035.233 6.856 
  Lei - 6.979/ 2015 16.025.098 12.035.233   
  Lei - 5.636/ 2010 5.641.569     

8365731 J ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S A 14.121.247 3.165.430 41.312 
  Decreto - 36.453/ 2004 10.937.796 2.006.869   
  Lei - 4.173/ 2003 3.183.451 1.158.561   

14012554 DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA 12.640.349 6.664.308 863.225 
  Lei - 6.331/ 2012 12.640.349 6.664.308   

32296378 CEREAIS BRAMIL LTDA 12.600.701 9.921.040 652.722 
  Lei - 6.979/ 2015 6.230.955 7.160.112   
  Lei - 5.636/ 2010 3.570.460     
  Decreto - 44.498/ 2013 2.799.286 2.760.927   

4206050 TIM CELULAR SA 12.278.207   89.326 
  Lei - 1.954/ 1992 12.278.207     

10277146 OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA 10.488.097 5.744.887 49.307 
  Lei - 6.979/ 2015 8.062.538 5.744.887   
  Lei - 5.636/ 2010 2.425.559     

10707812 RMT INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 10.395.681 3.136.888 19.554 
  Lei - 6.331/ 2012 10.395.681 3.136.888   

1009812 NATUR SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10.175.381   18.406 
  Lei - 6.979/ 2015 7.403.682     
  Lei - 5.636/ 2010 2.771.698     

10873653 MAXX PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 9.483.803 2.716.572 1.259.478 
  Lei - 6.979/ 2015 6.044.515 2.716.572   
  Lei - 5.636/ 2010 3.439.288     

5762204 PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9.212.536 7.719.730 618.132 
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Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

  Decreto - 44.498/ 2013 5.862.313 4.285.021   
  Lei - 4.173/ 2003 3.057.322 1.080.287   
  Decreto - 36.453/ 2004 292.901 2.354.423   

13481309 RN COMERCIO VAREJISTA S A 9.163.734 25.829.372 64.872 
  Decreto - 42.649/ 2010 9.163.734 25.829.372   

33258401 INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8.304.921 4.105.240 2.222.695 
  Lei - 6.979/ 2015 6.274.221 4.105.240   
  Lei - 5.636/ 2010 2.030.701     

3550953 JOMARGIL DISTRIBUIDORA LTDA 8.044.834   3.218.142 
  Decreto - 36.450/ 2004 8.044.834     

11277541 SALES INDUSTRIA COMERCIO IMP EXP DE GENEROS ALIMENTICIOS 
LTDA 

7.335.678 3.625.479 1.405.341 

  Lei - 6.979/ 2015 6.289.453 3.625.479   
  Lei - 5.636/ 2010 1.046.226     

9363450 MF 2008 COMERCIAL MODAS LTDA 7.210.066 3.512.090 932.186 
  Lei - 6.331/ 2012 7.210.066 3.512.090   

157774 TARGA SA 7.203.623 4.839.073 70.089 
  Lei - 6.979/ 2015 4.603.975 4.839.073   
  Lei - 5.636/ 2010 2.599.648     

33040122 INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A   7.056.206 9.037 
  Decreto - 44.498/ 2013   6.966.112   
  Lei - 1.954/ 1992   90.094   

2690589 WORK SHORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.810.986 1.647.127 21.220 
  Decreto - 41.681/ 2009 6.810.986 1.647.127   

5664233 LIPPELU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 4.431.888 1.983.736 65.201 
  Lei - 6.331/ 2012 4.431.888 1.983.736   

763406 GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.309.747 2.311.397 5.964 
  Lei - 6.331/ 2012 4.309.747 2.311.397   

4096296 ROGRANE INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA 4.171.282 1.484.053 343.882 
  Lei - 6.979/ 2015 2.495.984 1.484.053   
  Lei - 5.636/ 2010 1.675.299     

33113077 CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA 4.066.343 1.656.930 10.724.573 
  Decreto - 36.453/ 2004 4.066.343 1.656.930   

74569 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 3.957.908 1.763.430 1.612 
  Lei - 1.954/ 1992 3.957.908 1.763.430   

4918341 NOVA A3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.367.693 2.341.299 257.885 
  Lei - 6.979/ 2015 2.430.400 2.341.299   
  Lei - 5.636/ 2010 937.293     

1369568 LA ESTAMPA COMERCIO DE TECIDOS LTDA   3.175.519 99.327 
  Lei - 6.331/ 2012   3.175.519   

4779685 OFS RJ LTDA 2.968.042   900.420 
  Decreto - 36.450/ 2004 2.964.347     
  Decreto - 44.498/ 2013 3.695     

6088958 BRASILCRAFT COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA 2.913.215 2.699.618 29.051.279 
  Lei - 4.531/ 2005 2.913.215 2.699.618   

13519875 HORA INGLESA JOIAS E RELOGIOS LTDA 2.774.629   313.045 
  Decreto - 41.596/ 2008 2.774.629     

11351295 TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.726.130   40.096 
  Decreto - 44.498/ 2013 2.080.928     
  Lei - 4.173/ 2003 500.266     
  Decreto - 36.453/ 2004 144.936     

10764647 PLASTVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE 
POLIMERO EIRELI 

2.568.363   1.300.772 

  Lei - 6.979/ 2015 1.918.148     
  Lei - 5.636/ 2010 650.216     

29310554 ATLAS DE IGUACU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.410.266 1.016.715 6.638 
  Decreto - 44.498/ 2013 2.410.266 1.016.715   

36167492 BARRINHAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E CEREAIS 
LTDA 

1.976.445 1.663.394 179.063 

  Decreto - 36.453/ 2004 1.976.445 1.663.394   

2782071 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1.951.660   1.699.740 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.951.660     

31142292 CERAMICA ARGIBEM LTDA EPP 1.821.983   9.228 
  Lei - 6.979/ 2015 1.232.613     
  Lei - 5.636/ 2010 589.370     

261017 AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA   1.743.403 870.869 
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Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

  Decreto - 42.649/ 2010   1.743.403   

1144673 ENGETECH COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 1.672.919   260.453 
  Lei - 4.169/ 2003 1.672.919     

33017088 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 1.615.377   812.102 
  Decreto - 36.451/ 2004 1.615.377     

10711326 ECOBRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 1.579.658   515.466 
  Lei - 6.979/ 2015 1.222.360     
  Lei - 5.636/ 2010 357.298     

104579 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.531.811   61.438 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.531.811     

3738129 GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S A 1.423.546   159.307 
  Decreto - 36.451/ 2004 1.423.546     

33050071 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 1.340.000 731.114 44.571.054 
  Lei - 1.954/ 1992 1.340.000 731.114   

4526087 ECO-PAK INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA 1.309.003   1.941 
  Lei - 6.979/ 2015 845.132     
  Lei - 5.636/ 2010 463.872     

7580415 KRK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.279.792 1.697.615 739.235 
  Lei - 6.979/ 2015 717.744 1.697.615   
  Lei - 5.636/ 2010 562.048     

11272364 POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 1.233.819   13.296 
  Lei - 5.636/ 2010 870.625     
  Lei - 6.979/ 2015 363.194     

68697325 EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.199.143   84.450 
  Lei - 6.331/ 2012 1.029.553     
  Lei - 4.531/ 2005 169.590     

11038325 ADVANCED NUTRITION IND E COM DE ALIMENTOS E COSMETICOS 
LTDA 

1.163.932   32.257 

  Lei - 6.979/ 2015 947.352     
  Lei - 5.636/ 2010 216.580     

5622093 TOP CHICLE COMERCIAL EIRELI ME 1.034.771   6.373.915 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.034.771     

29041324 QUIMVALE QUIMICA INDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA 990.349   24.075 
  Lei - 6.979/ 2015 671.903     
  Lei - 5.636/ 2010 318.446     

9079952 ON THE BEACH CONFECCAO LTDA 903.674   573.407 
  Lei - 6.331/ 2012 903.674     

2834211 PLASTSERRANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 877.482   2.672 
  Lei - 6.979/ 2015 638.967     
  Lei - 5.636/ 2010 238.515     

42457796 DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 799.843 1.098.250 483.349 
  Decreto - 36.450/ 2004 799.843 1.098.250   

34114900 TOULON COMERCIO E INDUSTRIA DE MODAS LTDA 738.950   64.730 
  Lei - 6.331/ 2012 738.950     

3925618 SANBER INDUSTRIA MECANICA LTDA 737.952   232.733 
  Lei - 6.979/ 2015 564.387     
  Lei - 5.636/ 2010 173.566     

11239512 PASSION INTIME LINGERIE LTDA 725.208   147.843 
  Lei - 6.979/ 2015 554.532     
  Lei - 5.636/ 2010 170.676     

9365991 KORA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 710.646   6.464.231 
  Lei - 6.979/ 2015 433.291     
  Lei - 5.636/ 2010 277.355     

10495176 LAB-MODA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP 657.877   752.093 
  Lei - 6.331/ 2012 657.877     

11429116 INDUSTRIA FLUMINENSE DE COLCHOES LTDA 611.782   492.298 
  Lei - 6.979/ 2015 611.782     

7578865 NOVA PROSPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  LTDA 576.776 351.712 26.587 
  Decreto - 44.498/ 2013 576.776 351.712   

10218830 ECO BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP 558.273   477.647 
  Lei - 6.331/ 2012 558.273     

2880751 MACALOBA CONFECCOES LTDA 507.556   248.632 
  Lei - 6.331/ 2012 507.556     

28280618 METALURGICA H MACACHERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 495.965   1.165.655 
  Lei - 6.979/ 2015 407.984     
  Lei - 5.636/ 2010 87.981     
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não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

33042896 GRAFICA EDITORA RAINHA LESCAL LTDA 448.507   3.876 
  Lei - 4.344/ 2004 448.507     

7094689 CEREALISTA VERSAILLES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS LTDA 

436.051   206.030 

  Decreto - 44.498/ 2013 436.051     

4403408 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA 422.993   77.062 
  Decreto - 42.649/ 2010 422.993     

32505968 LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI 422.568 518.171 196.837 
  Decreto - 44.498/ 2013 422.568 518.171   

10337647 PLATINUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI 375.388 195.464 7.030.417 
  Lei - 4.173/ 2003 241.479 195.464   
  Decreto - 36.453/ 2004 133.909     

64109499 PAULISTA BUSINESS COM IMP E EXP DE PROD ELETRICOS LTDA 294.920   129.200 
  Decreto - 42.649/ 2010 294.920     

30876601 BOGAR CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 285.668   2.059 
  Lei - 6.331/ 2012 285.668     

11399701 L P FARIA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 278.777   3.172 
  Lei - 6.979/ 2015 193.587     
  Lei - 5.636/ 2010 85.190     

68567650 S S WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA 253.012   10.152.556 
  Decreto - 36.450/ 2004 253.012     

12052652 TECHNOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS 
LTDA 

240.620   164.985 

  Decreto - 44.418/ 2013 240.620     

73271470 SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 235.927   2.969.925 
  Lei - 6.331/ 2012 235.927     

940525 ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI 196.247   30.732 
  Decreto - 36.453/ 2004 165.855     
  Lei - 4.173/ 2003 30.392     

28862332 TRANSITO LIVRE OFICINA DA MODA LTDA 189.852   66.488 
  Lei - 6.331/ 2012 189.852     

29588019 ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 153.722 150.866 279.075 
  Lei - 1.954/ 1992 153.722 150.866   

36547966 RAIZES INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA 152.166   685.314 
  Lei - 4.169/ 2003 152.166     

30540991 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO 133.031   10.812.872 
  Decreto - 37.255/ 2005 133.031     

2246827 ATHEQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132.612   3.055.377 
  Lei - 6.331/ 2012 132.612     

4142861 FRUIT DE L AMOUR CONFECCOES LTDA ME 120.861   32.846 
  Lei - 6.331/ 2012 120.861     

2437645 RECAP PNEUS MARINGA LTDA 119.841   46.199 
  Lei - 5.636/ 2010 90.155     
  Lei - 6.979/ 2015 29.686     

31136401 GARBONI INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA 118.675   3.626.082 
  Decreto - 44.418/ 2013 118.675     

33000167 PETROLEO BRASILEIRO S A 109.983   102.985 
  Lei - 5.592/ 2009 109.983     

36222537 SUPRAFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

75.015   48.494 

  Decreto - 36.450/ 2004 75.015     

11881394 RIO DOURO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 65.626   6.054 
  Lei - 6.979/ 2015 65.626     

7199559 SAN PIETRO COMERCIO DE RELOGIOS, JOIAS E ARTS PARA 
PRESENTE LTDA 

61.926   6.527 

  Decreto - 41.596/ 2008 61.926     

6251092 ATELIE IBO COMERCIO E CONFECCOES E MODAS LTDA 57.259   506.248 
  Lei - 6.331/ 2012 57.259     

29291531 METALURGICA VULCANO LTDA 53.549   82.102 
  Lei - 5.592/ 2009 53.549     

12308330 CONFECCOES INA INO PETROPOLIS LTDA 40.382   1.340.306 
  Lei - 6.331/ 2012 40.382     

97335921 3 ERRES INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 37.114   10.209 
  Lei - 6.331/ 2012 37.114     

11930521 JRXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 26.850   39.617 
  Lei - 5.636/ 2010 16.194     
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Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

  Lei - 6.979/ 2015 10.656     

7310465 HS ARTS IMPORTACAO EXPORTACAO E CONFECCAO DE ROUPAS 
LTDA 

24.440   130.363 

  Lei - 6.331/ 2012 24.440     

33352881 CIBRAPEL S A INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS 21.457   61.561.648 
  Decreto - 36.453/ 2004 21.457     

33303231 INDUSTRIA DE PLASTICOS E VIDRO BRACO LTDA 18.716   367.530 
  Lei - 4.169/ 2003 18.716     

3106124 ETIQPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ADESIVOS LTDA 12.974   1.476.480 
  Lei - 4.344/ 2004 12.974     

10253700 FENIX IND ECOM DE CONFEC E ESTAMPARIA LTDA 12.202   371.857 
  Lei - 6.331/ 2012 12.202     

11681748 COMPLETA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 8.426   6.584.661 
  Decreto - 44.498/ 2013 8.426     

10390750 ROTULO PRINT EMBALAGENS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.170   32.578 
  Lei - 6.979/ 2015 1.170     

  Total Geral 462.471.527    275.909.780  250.199.713 

Fonte: Renúncia efetiva – Sefaz/RJ; Dívida Ativa – PGE. 

Valores declarados no DUB-ICMS sem nenhuma crítica por parte da Sefaz. 

Renúncia efetiva de 2015 calculada de forma aproximada, pois não foi fornecida a renúncia efetiva por empresa, mas 
apenas por ato legal e tipo de benefício. Foi calculado o percentual da renúncia efetiva sobre a renúncia total em 2015 de 
cada tipo de benefício por ato legal e aplicado sobre a renúncia total de cada empresa em 2015 por ato e tipo de benefício. 

 
Ainda neste sentido – em que pese não competir a esta Corte pautar a 

agenda legislativa estadual –, entendo adequada a Expedição de Ofício à 

Augusta Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de 

sugerir que seja expedida norma que proíba a fruição de benefícios e incentivos 

fiscais de qualquer natureza por parte de empresas inscritas em Dívida Ativa não 

suspensa. 

IV.2.2 –  Achado de Auditoria 2 - Situação 2 – Fruição cumulativa 

indevida de benefícios fiscais 

A Equipe de Auditoria verificou a ocorrência de fruição de benefício fiscal 

pela empresa Amsterdam Sauer, em desacordo com a legislação em vigor que 

veda a acumulação de benefícios, na forma prevista no art. 8º do Decreto 

41.596/08, que estabelece o que segue: 

Art. 8.º Os contribuintes enquadrados no benefício fiscal criado 
pelo Decreto nº 28.940, de 08 de agosto de 2001, poderão optar pela 
sua manutenção ou poderão aderir à sistemática de apuração do 
ICMS proposta neste decreto. 

 

Ocorre que, a despeito da vedação contida no ato normativo, a empresa 

fruiu, ao menos em 2015, também dos benefícios do Decreto Estadual nº 

28.940/01, conforme consulta à base de dados do DUB-ICMS. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/webcenter/faces/owResource.jspx?z=oracle.webcenter.doclib%21UCMServer%21UCMServer%2523dDocName%253A81636
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A atual Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, ao ser 

questionada na forma do TSID 1440-004, item II, manifestou-se na forma que  se 

segue (arquivo “resp TSID 1440.004”, DRA): 

Cabe informar que, nos termos do art. 8º do Decreto 41.596/08, os 
benefícios não podem ser usufruídos simultaneamente. Ainda não 
houve uma fiscalização para apurar o fato ora denunciado, mas a 
informação será aproveitada para a realização de malha específica. 

 
Sobre a resposta apresentada pela atual Secretaria de Estado de Fazenda 

e Planejamento, a Equipe de Auditoria se manifestou na forma que se segue: 

A resposta apresentada confirma que, quando da concessão do 
benefício fiscal, uma das condições do Decreto não foi avaliada pela 
Inspetoria Fiscal. Apenas em 2015, o benefício declarado pela 
Amsterdam Sauer foi de quase R$2 milhões. Cabe destacar que, 
embora a empresa tenha declarado estar fruindo do benefício do DE 
41.596/08 desde dezembro de 2011, não consta do processo 
qualquer verificação das GIA-ICMS relativa a períodos anteriores, 
que confirme a informação. 

 
Nesse sentido, corroboro com o encaminhamento proposto pelo Corpo 

Instrutivo, que sugere: 

DETERMINAÇÃO à Secretaria de Estado de Fazenda para que: 

(...) 

Proceda à fiscalização da empresa Amsterdam Sauer para verificar, 
nos últimos cinco anos, a regularidade da fruição dos benefícios 
fiscais dos decretos 28.940/01 e 41.596/08. 

 

IV.3 –  ACHADO DE AUDITORIA 3 –  Inexistência de acompanhamento 
estruturado e sistemático dos requisitos e contrapartidas das empresas 

beneficiárias de incentivos fiscais 

  
Relativamente à inexistência de acompanhamento estruturado e 

sistemático dos requisitos e contrapartidas das empresas beneficiárias de 

incentivos fiscais, foram encontradas as seguintes situações: 

Situação 1: Nem todas as empresas beneficiárias de incentivos fiscais 

condicionados têm as contrapartidas acompanhadas pelo Estado. 

Situação 2: Irregularidades na análise dos termos de compromisso 

assumidos pelas empresas beneficiárias. 
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Para verificar a ocorrência do Achado 3, foram solicitados todos os pedidos 

de revogação ou declaração de nulidade dos efeitos de atos de concessão de 

Benefício Fiscal, por descumprimento de obrigações assumidas. 

Em atendimento à solicitação, foi apresentada uma relação contendo 

9 (nove) empresas desenquadradas, todas decorrentes de fiscalizações oriundas 

da atual Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. 

Um ponto destacado no Relatório de Auditoria foi o alerta dado em uma 

das fiscalizações para a ocorrência de “simulação de industrialização”. Segundo 

os técnicos deste TCE-RJ, esta situação levaria a duas constatações, a saber: 

[...] a imprescindibilidade de acompanhamento e fiscalização dos 
benefícios fiscais no Estado; e a falibilidade das verificações 
efetuadas quando do processo de concessão, gerando dúvidas 
acerca de quantas outras empresas não se encontram atualmente na 
mesma situação – fruição indevida de benefícios fiscais. 

 

IV.3.1 –  Achado de Auditoria 3 - Situação 1 – Nem todas as empresas 

beneficiárias de incentivos fiscais condicionados têm as contrapartidas 

acompanhadas pelo Estado. 

De acordo com o informado pelo representante da Divisão de 

Acompanhamento - DIACO, da Companhia de Desenvolvimento Industrial do 

Estado do Rio de Janeiro - CODIN (arquivo “resp tsid 1442.002”), apenas os 

benefícios que tenham obrigatoriedade de assinatura de Termo de Acordo de 

Regime Especial (TARE) são monitorados pelo setor.  

Entretanto, o Relatório de Auditoria assim se posiciona: 

No entanto, com base em análise processual, pode-se asseverar 
que, quando da formulação de proposta para obtenção de benefício 
fiscal, todas as empresas comprometeram-se, mesmo que 
indiretamente, a oferecer vantagens para o Estado em um cenário 
com instituição de tratamento tributário diferenciado. Essa 
constatação exigiria que o Estado promovesse o acompanhamento 
de todos os beneficiários, independentemente de assinatura de 
termo específico. De outro modo, torna-se inviável sustentar que 
a prática de concessão de benefícios de natureza tributária traz 
ganhos reais para a economia fluminense.  
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A Auditoria constatou que existe acompanhamento para os benefícios 

concedidos aos setores de fármacos e cosméticos, importações de bens de 

capital (Decreto Estadual nº 36.451/04), para as empresas enquadradas no 

RIOLOG (Lei Estadual nº 4.173/03) e mais 26 (vinte e seis) empresas 

classificadas como “diversos”. Os demais benefícios não possuiriam qualquer 

acompanhamento no âmbito da Companhia de Desenvolvimento Industrial - 

CODIN. 

Outro ponto destacado no Relatório de Auditoria é o fato de, em algumas 

situações, empresas enquadradas em um mesmo benefício seriam 

acompanhadas e outras não. Com o cruzamento das informações disponíveis em 

banco de dados da Coordenadoria de Controle da Receita deste Tribunal com os 

relatórios disponibilizados pela Divisão de Acompanhamento - DIACO, constatou-

se que, em relação ao Decreto Estadual nº 36.451/04 (bens de capital), das 35 

(trinta e cinco) empresas declarantes do DUB-ICMS em 2015, apenas 13 (treze) 

vêm apresentando relatórios àquela Divisão11, na forma a seguir: 

 
Empresas enquadradas no DE 36.451/04 que declararam 

DUB-ICMS 2015 
Acompanhamento? 

1 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL Sim 

2 ARCELORMITTAL BRASIL S A Não 

3 ARCELORMITTAL CONTAGEM S/A Não 

4 ARGAMASSA MARICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Não 
5 ARTEFATOS TECNICOS DE BORRACHA LTDA Não 
6 BRASKEM PETROQUIMICA LTDA Sim 
7 BRASKEM S A Sim 
8 CEGIL SUPERMERCADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Não 
9 CHP BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GERADORES S/A Não 

10 COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL Não 
11 DIZ FERRAMENTARIA E ESTAMPARIA LTDA Não 
12 ENGEMOLDE ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Não 
13 FLEXIBRAS TUBOS FLEXIVEIS LTDA Sim 
14 GE OIL & GAS DO BRASIL LTDA Sim 
15 GMM EMBALAGENS INDÚSTRIAIS S A Sim 
16 GRAHAM PACKAGING DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Sim 
17 GREIF EMBALAGENS INDÚSTRIAIS DO BRASIL LTDA Sim 
18 IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A Sim 
19 IND E COM DE PREMOLDADOS CRUZEIRO DO SUL LTDA Não 
20 INDÚSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA Não 
21 LAMINACAO GUANABARA LTDA Não 

                                            
11

 E, ao revés, constatou-se que algumas empresas acompanhadas não constavam do DUB-ICMS, o que 

reforça a fragilidade dessa ferramenta de controle de benefícios fiscais. Esse assunto está sendo tratado no 

processo TCE-RJ 113.423-3/14. 
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22 LIMPPANO S A Não 
23 LOGOPLASTE DO BRASIL LTDA Sim 
24 MAUSER DO BRASIL EMBALAGENS INDÚSTRIAIS S/A Sim 
25 METAL SALES COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE METAIS LTDA Não 
26 METALISUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Não 
27 NOV FLEXIBLES EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Não 
28 PEGADA FORTE INDÚSTRIA DE ARGAMASSAS LTDA Não 
29 PLASART INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS E SERVICOS EPP Não 
30 PROTON PRIMUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Sim 

31 SERFER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E ACO LTDA Não 
32 STEMAC SA GRUPOS GERADORES Não 
33 TRELLEBORG OFF SHORE DO BRASIL - REPRES COM E ADM DE VENDAS LTDA Não 
34 WAYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Sim 

35 WERMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Não 

 
Infere-se que somente algumas empresas são objeto de regular 

acompanhamento, no que tange ao cumprimento das contrapartidas exigidas. 

 

IV.3.2 –  Achado de Auditoria 3 - Situação 2 – Irregularidades na 

análise dos termos de compromisso assumidos pelas empresas 

beneficiárias. 

A Equipe de Auditoria identificou que as contrapartidas informadas pelas 

empresas beneficiárias, mesmo quando insuficientes para atingir a meta 

estipulada, por vezes não são adequadamente criticadas. Exemplificativamente, o 

Corpo Técnico apresentou dois casos, os quais passo a reproduzir. 

Em relação à empresa Braskem Petroquímica S/A, a Auditoria relata o 

que se segue: 

 

(1) BRASKEM Petroquímica S.A 

A empresa Braskem Petroquímica S.A. manteve, em alguns anos, 
número de postos de trabalho inferior ao pactuado; no entanto, a 
avaliação do setor foi no sentido de considerar o item como 
atendido. (DRA, arquivo “DIACO_Braskem_Postos de Trabalho”). 

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL (TARE) 

      INFORMAÇÕES BÁSICAS     

Razão Social BRASKEM PETROQUÍMICA S/A  (Ex- Quattor e  Ex - Suzano) 

Inscrição Estadual 79.999.318     

CNPJ 09.017.802/0006-93     

Benefício (Ato Legal) DECRETO 36.451/04                      (BENS CAPITAL) 
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Processo ( nº ) E-11/30.412/05     

Data do Termo de Acordo 14/12/2005     

Inicio do Benefício 01/05/2006 ( RUDFTO)   

Prazo 31/12/2016 (ultimo dia do 10º ano)   

    Obrigações Compromisso  Valores ano 2006 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   424.678.869  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                    12.940.094  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 87  S 

Obrigações Compromisso  Valores ano 2007 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   398.797.768  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                    17.048.882  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 96  S 

Obrigações  Compromisso  Valores  ano 2008 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   388.499.836  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                    11.702.815  S 

Postos de Trabalho  Não consta no TARE                                 89  S 

Obrigações  Compromisso  Valores  ano 2009 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   327.516.002  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                      8.227.855  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 80  N 

Obrigações  Compromisso  Valores  ano 2010 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   381.686.568  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                      2.945.053  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 79  S 

Obrigações  Compromisso  Valores  ano 2011 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   429.629.543  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                    34.436.118  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 94  S 

Obrigações  Compromisso  Valores  ano  2012 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   474.635.636  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                      8.689.346  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 82  S 

Obrigações  Compromisso  Valores ano 2013 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   490.300.008  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                      8.565.611  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 80  S 

Obrigações  Compromisso  Valores ano 2014 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   476.945.001  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                      9.139.481  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 83  S 

Obrigações  Compromisso  Valores ano 2015 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   524.548.840  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                    28.696.486  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 77  S 

Obrigações  Compromisso  Valores 1º sem 2016 Atingiu ( S/N) 

Faturamento Ufir-RJ  Não consta no TARE                   320.978.916  S 

Arrec. Mínima Ufir-RJ  Igual ou maior que zero*                    23.546.281  S 

Postos de Trabalho                                    88                                 62  S 
FONTE: Arquivos elaborados pela Divisão de Acompanhamento (DIACO). 
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Como bem observado pela Equipe de Auditoria, desde o início da fruição 

do Benefício Fiscal, com exceção dos exercícios de 2007, 2008 e 2011, o número 

de empregos oscilou abaixo do previsto, atingindo o menor índice em 2016 (62 

postos, quase 30% abaixo da meta), ano de expiração do benefício concedido.  

Adicionalmente ao fato de não haver crítica acerca do cumprimento ou não 

do compromisso, deve ser ressaltado que a avaliação se pautou, exclusivamente, 

nas informações prestadas pela empresa, sem consulta a dados oficiais (RAIS), 

sugerindo que a diferença pode ter sido ainda maior. 

Ademais, outras informações necessitam, por prudência, de uma 

convalidação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, tais como: 

arrecadação mínima; aquisição de mercadorias e insumos no Estado; importação 

de bens pelos portos do Estado e ainda as constantes do quadro de 

acompanhamento elaborado pela Divisão de Acompanhamento - DIACO, a seguir 

transcrito: 

Obrigações da empresa:   

1) Adquirir sempre que possível, mercadorias, 
insumos, e bens do Ativo Fixo no Estado do Rio de 
Janeiro 

Atendido 

2) Importar e desemb. mercadorias, insumos e bens 
do Ativo Fixo pelos portos e aeroportos do Estado do 
RJ 

Atendido 

3)  Recolher, o  ICMS ao ERJ nos termos do art.5º do 
Dec 35.451 um somatório em UFIR igual ou maior ao 

Atendido 

ao montante recolhido nos 12 meses anteriores ao 
pedido de enquadramento. (12 meses anteriores com 
crédito de ICMS) 

  

4) Apresentar Certidão de Regularidade Fiscal da 
SEFAZ - apresentada pela empresa com validade 
30/10/2016 

Atendido 

5) Apresentar Certidão da PGE - 5  - apresentada 
pela empresa com validade 24/10/2016 

Atendido 

 
O Relatório de Auditoria alerta, ainda, que, segundo informação prestada 

por responsável pela Divisão de Acompanhamento, o procedimento vigente 

consiste em receber das empresas, semestralmente, declaração contendo dados 

relativos às contrapartidas constantes de Termo de Acordo, em que a declarante 

afirma serem verdadeiras as informações apresentadas. 

Torna-se, portanto, inviável atestar o cumprimento das obrigações 

assumidas pela empresa sem o adequado cruzamento e crítica das informações 

prestadas.  
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Em relação à empresa AFTON CHEMICAL Indústria de Aditivos Ltda., 

a Auditoria relata que a empresa solicitou enquadramento no Decreto Estadual 

nº 44.637/14, modificado pelo Decreto Estadual nº 45.047/14. O relatório de 

acompanhamento da Divisão de Acompanhamento - DIACO atesta que a 

empresa se comprometeu, tão somente, a manter os postos de trabalho 

existentes, incrementando-os “na medida do possível”.  

Da mesma forma, verifica-se que não há referência expressa a metas de 

faturamento e arrecadação de ICMS, embora a Carta de Encaminhamento, 

documento que oficializa o pedido de inclusão no benefício, contenha projeção de 

resultados nos três primeiros anos de fruição do benefício (tabela padrão do 

documento). 

Outro ponto relevante destacado é o da geração de empregos. Sobre o 

tema, o Corpo Técnico assim se manifesta: 

Outro fato reside no quantitativo de empregos. Observa-se que, 
quando da análise do pleito pela CPPDE, a empresa apresentava um 
total de 56 funcionários, prevendo-se o aumento desse número para 
62 ao final do 3º ano de fruição do benefício. No entanto, segundo 
informações disponíveis no acompanhamento da DIACO, o total de 
empregos da beneficiária ficou em torno de 37 postos em 2015 
(número inferior ao total apenas da filial Rio de Janeiro em 2014).  

Ou seja, quando da assinatura do Termo de Compromisso, o 
patamar mínimo a ser observado de manutenção de postos de 
trabalho era diferente da época de concessão do benefício. Na 
prática, houve redução de empregos após a concessão. 

 
Portanto, resta evidenciado nas situações descritas no Achado de Auditoria 

3 a insuficiência de controle das contrapartidas pelas beneficiárias, propiciando 

um ambiente propício para que algumas empresas possam fruir dos incentivos 

sem atingir as metas de contrapartidas. 

O percuciente Relatório de Auditoria aponta as causas que acarretaram a 

ocorrência do Achado de Auditoria 3, transcrito na forma que se segue: 

  Ausência de ciência e manifestação da Secretaria de Fazenda em 
processos de concessão; 
 

  Estrutura da Divisão de Acompanhamento (DIACO) insuficiente 
para o desempenho de suas atribuições. A divisão conta, hoje, com 3 
servidores com a atribuição de realizar o acompanhamento dos 
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benefícios tributários, além de 1 estagiário (DRA - TEV.001; “e-mail 
resposta TSID 1460.002”). 

  Ausência de definição clara e congruente das competências de 
cada órgão, bem como dos procedimentos necessários ao 
acompanhamento dos benefícios fiscais, variando conforme o ato 
que concede o tratamento diferenciado. 

Há situações em que o controle é efetuado pela Codin, outras em 
que a Fazenda teria essa atribuição, e outras, ainda, em que não há 
definição quanto à responsabilidade pelo acompanhamento dos 
compromissos assumidos pelas empresas para a fruição do 
benefício.  

O exemplo do Decreto Estadual nº 41.596/08 (joias), examinado 
neste relatório, ilustra esse ponto: por meio do TSID 1460-002 (item 
I.b) solicitou-se à Codin documentos oficiais (Rais/Caged, Secretaria 
de Fazenda, Jucerja) que atestassem os números de empregos, 
faturamento, outros, do setor varejista de joias, de maneira a 
evidenciar os resultados positivos para o setor e para a economia do 
estado em geral. Em resposta, foi informado que: 

O enquadramento das empresas no Decreto 41.596/2008 é 
realizado diretamente junto a Secretaria de Fazenda, mediante 
comunicação de adesão, conforme a regra do Parágrafo único, 
Art. 8º, do mencionado decreto. Portanto, não passa pela 
deliberação da CPPDE, nem pela análise/acompanhamento no 
âmbito da Codin. As informações constantes da resposta à 
questão 1.7.3 foram obtidas junto a FIRJAN. Dados mais 
específicos quanto faturamento, arrecadação e desempenho do 
setor podem ser obtidas junto a SEFAZ. 

O setor vinculado à Secretaria de Fazenda que teria por atribuição 
realizar tais avaliações é a (atualmente) Assessoria Especial de 
Estudos Econômicos, conforme dispõe o art. 6º, XXVI do DE nº 
40.613/07: 

XXVI - Compete à Subsecretaria de Estudos Econômicos, e 
seus órgãos vinculados, efetuar estudos e análises, visando a 
fornecer subsídios para decisões quanto às politicas tributária, 
fiscal e econômica do Estado, bem como analisar e 
acompanhar os impactos dos benefícios fiscais na 
arrecadação, através de relatórios periódicos. 

Demandada a respeito, por sua vez, a Secretaria de Fazenda 
informou que “conforme indicado no próprio texto o Decreto, o 
assunto foi tratado no processo E-11/123/2008, onde possivelmente 
estão as informações solicitadas”. (DRA, arquivo “resp tsid 
1440.004.pdf”, fl. 02).  

Afirma-se, desde logo, que o processo em questão encontra-se no 
Arquivo Geral desde 2009, não havendo, obviamente, o 
acompanhamento a que se refere a equipe de auditoria, visto que 
esse deveria ser periódico. 
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Por fim, em consulta aos processos de enquadramento referentes ao 
tratamento tributário especial do setor de joias, verificou-se que a 
Secretaria de Fazenda limita-se a averiguar o preenchimento das 
condições estabelecidas no art. 9º do decreto.  

Existe, no caso, claro “conflito negativo” de atribuições, por falta de 
regulamentação adequada. 

 
Diante das situações narradas, relativamente ao Achado de Auditoria 3, 

corroboro o encaminhamento sugerido pelo Corpo Instrutivo, na forma que se 

segue:  

DETERMINAÇÃO ao Governo do Estado, para que: 

Estabeleça procedimento estruturado e sistemático de controle de 
concessão e acompanhamento dos benefícios fiscais, definindo 
claramente as atribuições de cada um dos órgãos envolvidos, de 
maneira que os requisitos de fruição e as contrapartidas previstos na 
legislação sejam avaliados no momento do enquadramento e 
periodicamente, enquanto perdurar o benefício. 

DETERMINAÇÃO ao Diretor da Companhia de Desenvolvimento 
Industrial, para que: 

Promova a revisão de todos os incentivos fiscais em vigor a fim de 
verificar a regularidade do cumprimento dos requisitos e das 
contrapartidas necessários para sua manutenção.  

 

IV.4 –  ACHADO DE AUDITORIA 4 – Ilegalidade no Ato de Concessão 

de Benefícios Fiscais 

A Auditoria realizada constatou a existência de incentivos fiscais 

concedidos por decreto que não guardariam relação com os objetivos econômicos 

que os legitimariam. 

A Coordenadoria de Controle da Receita deste Tribunal, responsável pela 

auditoria, atesta que, em decorrência do disposto no artigo 150, § 6º da 

Constituição Federal, apenas a lei formal específica seria instrumento hábil para a 

concessão de benefício tributário, muito embora a utilização de decretos, pelo 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com a finalidade de conceder 

benefícios fiscais afigure-se, em certa medida, justificável pela necessidade de se 

fazer frente à denominada “Guerra Fiscal” entre os Estados da Federação. 
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Independentemente da concessão de benefícios fiscais por lei específica 

ou por decretos amparados em convênios do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), a Equipe de Auditoria aponta o seguinte: 

- situações em que o Estado do Rio de Janeiro teria aceitado compactuar 

com estratégias elisivas engendradas pelas empresas (caso da IBR-LAM); 

- situações de suposta concorrência predatória a empresas já situadas no 

Estado e protegidas por Lei Estadual (caso Carta Fabril);  

- situações em que não teria havido justificativa para a ampliação de 

benefício já concedido (caso P&G); e 

- situações em que os objetivos do incentivo seriam genéricos, o que 

dificultaria ou até impossibilitaria seu acompanhamento (setor de jóias). 

 

Com vistas a evidenciar as situações ora tratadas, apresento a seguir 

trechos dos estudos de casos empreendidos pela Auditoria, que exemplificam o 

presente Achado: 

(1) Setor de joias - Decreto Estadual nº 41.596/08. 

A exposição de motivos do decreto foi no seguinte sentido: 

CONSIDERANDO: 

- a integração do setor de joias com os setores da moda e do 
turismo, que também constituem reconhecidas vocações do Estado; 

- que o setor joalheiro fluminense vem envidando esforços no sentido 
da formalização das atividades das empresas e profissionais que o 
constituem, inclusive por meio de iniciativas voltadas à capacitação 
dos profissionais da joalheria em todo o Estado, com impactos 
benéficos nos níveis de emprego e renda dessas atividades; 

- que o ambiente setorial propiciou nos últimos anos, entre outros 
resultados, a criação ou o desenvolvimento, em renomadas 
instituições de ensino, de cursos especialmente dedicados ao setor 
joalheiro, resultados esses de alcance estratégico para o setor e para 
a economia do Estado do Rio de Janeiro; e 

- que as ações do Estado, desenvolvidas em conjunto com a 
iniciativa privada e com entidades empresariais, visam como 
resultado a consolidação do Rio de Janeiro como polo tecnológico, 
comercial e exportador de gemas, joias, bijuterias e afins. 
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Observa-se que, ao conceder tratamento diferenciado para alguns 
produtos da linha de joias, o Estado apresentou tanto premissas para 
o tratamento diferenciado quanto compromissos a serem assumidos 
pelo setor e pelo Estado. Deveria haver uma vinculação entre o 
benefício fiscal e tais premissas/compromissos, que buscam legitimar 
o ato. 

Além de não ficar claro o que se entende por “consolidação do Rio 
de Janeiro como polo tecnológico, comercial e exportador de gemas, 
joias, bijuterias e afins”, ação que vai além de simples redução de 
carga tributária, a concessão do benefício não veio acompanhada de 
demonstrativo em que restasse evidenciada a proporcionalidade 
entre o benefício concedido e as contrapartidas esperadas. Ou seja, 
as contrapartidas do benefício são genéricas, dificultando ou até 
impossibilitando seu acompanhamento, se houvesse. 

De fato, trata-se de benefício setorial bastante específico (limitado a 
alguns produtos especificados por NCM), que, no entanto, 
representou mais de R$71 milhões apenas em 2015, sem que fosse 
comprovado, por exemplo, se o crescimento do mercado de trabalho 
é razoável no contexto do impacto na arrecadação estadual.  

Deve-se destacar que, de acordo com a resposta da Codin (Arquivo 
Resp TSID 1460.001_TEV.001.PDF), o incentivo “acompanhou a 
carga tributária aplicada em Minas Gerais”. Porém, não se vislumbra, 
no caso de comércio varejista já instalado no segundo maior 
mercado consumidor de joias do país, em que medida a equiparação 
com Minas Gerais se fazia necessária. 

A esse respeito, de acordo com estudo promovido pela Fecomércio a 
respeito da tributação de ICMS em vários setores, incluindo o 
comércio de joias (disponível em http://www.fecomercio-
rj.org.br/publique/media/ICMS_final.pdf), em São Paulo, maior 
mercado consumidor do segmento, a alíquota aplicada permaneceu 
sendo de 18%. 

Sobressai neste exemplo a ausência de política alternativa para o 
combate à guerra fiscal, como parece exercer São Paulo (maior 
mercado consumidor de joias) que manteve sua alíquota original. 
Situação semelhante a do setor de cobre, como se verá adiante. 

(2) Carta Fabril Ind. E Com. de Papel S.A. 

O benefício apontado como determinante pela Carta Fabril para se 
instalar em Piraí consta da LE 6.979/15, que, em seu artigo 1º dispõe 
o seguinte: “Fica criado Tratamento Tributário Especial de ICMS com 
o objetivo de reduzir as desigualdades regionais no Estado do Rio de 
Janeiro”. Ou seja, trata-se de uma lei que tem como objetivo a 
redução das desigualdades regionais.  

Ora, se a empresa Carta Fabril pleiteou e ganhou benefício similar 
para se instalar numa região não contemplada por essa lei, conclui-
se que a CPPDE, por Decreto, anulou o efeito desejado pela LE 
6.979/15 no tocante ao setor de papel.  

http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/media/ICMS_final.pdf
http://www.fecomercio-rj.org.br/publique/media/ICMS_final.pdf
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Cabe ainda indagar por que motivo a empresa Carta Fabril não foi 
estimulada a se instalar em alguma das regiões incentivadas pela LE 
6.979/15. A resposta poderia ser inferida pela justificativa contida na 
ata, de que a pretensão era de se instalar em área onde funcionara 
outra empresa do mesmo ramo – a Aloés –, o que provavelmente 
favoreceria de alguma forma a nova instalação e possivelmente já 
seria suficiente para a tomada de decisão do empresário. Mas não, 
em consulta às notícias publicadas na página do município de Piraí 
verificou-se que a empresa obteve benefícios fiscais municipais e de 
cessão de terreno para se instalar no município. 

Essas análises, feitas a partir de mera consulta à internet, sequer 
foram realizadas pela CPPDE. As informações apresentadas na ata 
são omissas quanto ao impacto que a instalação de uma empresa do 
porte da Carta Fabril em uma região privilegiada, gozando de 
benefícios fiscais de toda sorte, tanto municipais quanto estaduais, 
poderia causar nos concorrentes já instalados no estado, como a 
COPAPA, expressamente citada como concorrente na ata da 
CPPDE. Destaca-se que, se a carta Fabril pretendia criar 500 
empregos em Piraí, a COPAPA já emprega 450 pessoas em Santo 
Antônio de Pádua. 

(3) IBR-LAM Laminação de Metais Ltda 

Primeiro problema: o desenho da operação original. 

[...] 

Da análise do decreto, pode-se afirmar que, já em 2012, foi editado 
para atender especificamente a IBR-LAM, embora não haja menção 
expressa no ato. Isso porque descreve com precisão os produtos 
alcançados pelos benefícios. Se a intenção fosse incentivar 
genericamente o setor de cobre, como as notícias foram divulgadas, 
não haveria necessidade de ser tão específico. (...) 

Segundo problema: injustificada ampliação do benefício. 

O decreto 43.503/12 foi criado para atrair a empresa IBRAME para o 
RJ, ficando a carga tributária reduzida para 2% das saídas. Em 
março de 2016, diante da crise, o governo do estado aumentou em 
1% o FECP, atingindo diversos setores, inclusive o de cobre. Ato 
contínuo, a IBRAME argumentou que sua carga foi então aumentada 
em 50% (de 2% para 3%) e precisava manter a competitividade em 
relação aos concorrentes de outros estados. 

Só que, em 2015, a IBR-LAM arrecadou R$18 milhões de ICMS, 
apresentando um faturamento de cerca de R$1 bilhão. 

O aumento de alíquota de 2% para 3% que gerou este novo pedido 
da empresa, dado que ela recolheu R$ 18 milhões em 2015, permite 
estimar uma arrecadação extra de ICMS de R$9 milhões com o 
aumento da alíquota em 2016.   

Questiona-se: Será que R$ 9 milhões a mais de ICMS impactariam 
tão fortemente o lucro operacional de uma empresa do porte da IBR-
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LAM (faturamento de R$1 bilhão) a ponto de ser necessário que o 
ERJ lhe conceda outro benefício? 

Destaca-se que questionada, a Secretaria de Fazenda alegou não ter 
como averiguar o lucro da IBR-LAM fluminense. 

(4) Procter & Gamble 

Em 26.09.2014, a P&G requereu novo aditamento aos termos do 
benefício concedido pelo DE nº 41.483/08, sob a alegação de ter 
investido mais do que o acordado inicialmente (R$ 204 milhões na 
planta industrial da Belfam), além de ter mantido 460 empregos, bem 
como ter inaugurado o centro de operações em Queimados com 
investimentos de R$ 35 milhões e 200 novos empregos, e em Itatiaia 
(R$ 100 milhões, 350 empregos). Acresceu a contribuição de 
R$ 10 milhões anuais ao Instituto Ayrton Senna.  

Afirmou, ainda, que estava prevista a inauguração de uma terceira 
fábrica em Seropédica, com investimentos de R$ 300 milhões e 
criação de 631 novos postos de trabalho. Aliado a esse fato, a vinda 
da empresa para território fluminense teria acarretado a instalação de 
aproximadamente 400 fornecedores entre 2009 e 2014, com 
faturamento de R$ 450 milhões e 1000 empregos. 

Diante de todo o exposto, requereu a revisão do benefício fiscal 
concedido, de maneira a poder utilizar saldo credor na ordem de 
R$ 230 milhões, propondo quatro diferentes opções de 
operacionalização. A alteração foi autorizada pelo Estado, por meio 
do DE nº 45.048/14. 

Cabe destacar que não consta do processo qualquer verificação das 
informações prestadas pela empresa, tendo a Comissão Permanente 
de Políticas para o Desenvolvimento Econômico anuído 
simplesmente com o pleito da empresa.  

Merece crítica a revisão do benefício, pois os resultados 
apresentados alegadamente acima das metas pactuadas não 
ensejariam a extensão do tratamento diferenciado, tendo em vista 
que eram patamares mínimos de investimentos e geração de 
empregos a serem atingidos pela empresa, que de resto tem 
interesse direto na expansão econômica de suas atividades. Além 
disso, não houve qualquer verificação quanto à fidedignidade das 
informações prestadas.  

[...] 

Mesmo considerando que o benefício inicial seria de fato necessário 
para a instalação da empresa, os ganhos advindos dessa atração 
foram diluídos ou até mesmo anulados a partir da autorização de 
utilização de créditos milionários de ICMS pela P&G da segunda 
negociação. Questiona-se se, considerando que a empresa já se 
encontrava em operação no Estado, esse novo benefício seria, de 
fato, necessário. 
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Notadamente quanto aos Benefícios Fiscais concedidos em favor do setor 

de joias, observa-se a utilização de conceitos genéricos como justificativa para a 

concessão, além do fato de que tal justificativa não veio acompanhada de 

demonstrativo em que restasse evidenciada a proporcionalidade entre o benefício 

concedido e as contrapartidas esperadas. Outrossim, não há comprovação, por 

exemplo, se o crescimento do mercado de trabalho é adequado ou proporcional 

ao impacto na arrecadação estadual. 

Portanto, no que se refere aos Benefícios Fiscais concedidos em favor do 

setor de joias, entendo que o atual Diretor-Presidente da CODIN deva ser 

chamado aos autos, mediante Comunicação, para que proceda à revisão de 

todos os incentivos fiscais em vigor a fim de verificar a regularidade do 

cumprimento dos requisitos e das contrapartidas necessários a sua manutenção. 

No que se refere aos benefícios fiscais concedidos às sociedades 

empresárias Procter & Gamble, IBR-LAM e Carta Fabril, a Equipe de Auditoria 

aponta supostas irregularidades na concessão, nos seguintes termos: 

oProcter&Gamble: Em 26.09.2014, a P&G requereu novo 
aditamento aos termos do benefício concedido, sob a alegação 
de ter investido mais do que o acordado inicialmente (R$ 204 
milhões na planta industrial da Belfam), além de ter mantido 
460 empregos, bem como ter inaugurado o centro de 
operações em Queimados com investimentos de R$ 35 milhões 
e 200 novos empregos, e em Itatiaia (R$ 100 milhões, 350 
empregos). As metas pactuadas são patamares mínimos a 
serem observados pela empresa, não devendo o Estado 
assumir sociedade nas despesas operacionais do setor 
privado. Ademais, P&G já se encontrava instalada em território 
fluminense, fruindo de benefícios desde 2008. 
 
oIBR-LAM: Criação de mecanismo de burla à legislação de 
ICMS, por meio do qual a empresa poderia escapar à glosa de 
créditos pelo Estado de São Paulo. Ausência de correlação 
entre o novo benefício concedido e o valor dos investimentos 
informados pela empresa. 

 
oCarta Fabril Ind. E Com. de Papel S.A: concessão de 
benefício para empresa concorrente direta de outra empresa 
com benefício dado pela LE nº 5636/10 (que é benefício 
específico para região Norte/Noroeste). A Carta Fabril se 
instalou em município fora daquela região, recebendo benefício 
semelhante, fulminando a finalidade daquela lei, além de 
representar desvio de finalidade na concessão. 
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Pelos supratranscritos fatos e fundamentos, a Equipe de Auditoria sugere 

que seja expedida Determinação ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, a fim 

de que se promova, desde já, a decretação de NULIDADE dos benefícios fiscais 

concedidos às 3 (três) sociedades empresárias acima identificadas. 

Divirjo do encaminhamento proposto pelo Corpo Técnico, neste particular, 

por considerar açodada Determinação, neste momento processual, para a 

anulação de benefícios fiscais, sem que antes seja conferida a oportunidade, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado – autoridade responsável pela 

edição dos decretos concessivos de benefícios fiscais às 3 (três) empresas –, de 

prestar esclarecimentos acerca da concessão dos citados benefícios, podendo 

anulá-los, desde logo, caso constate eventuais ilegalidades. Assim sendo, farei 

constar, do dispositivo de meu Voto, Comunicação nesse sentido. 

Ademais, a inexistência de planejamento governamental de 

desenvolvimento econômico setorial ou regional que embase a política de 

incentivos fiscais do Estado é apontada, pela Auditoria, como relevante causa 

para a concessão irregular de Benefícios Fiscais, conforme a análise que abaixo 

transcrevo: 

Com o intuito de avaliar de que forma o Estado elabora as diretrizes 
de concessão de benefícios fiscais foi feito questionamento à 
Companhia de Desenvolvimento Industrial sobre os instrumentos de 
planejamento para políticas de investimentos setoriais, inclusive a 
política de incentivos tributários, conforme relatado a seguir: 

Questão 1.1: Existe em vigor algum instrumento de planejamento 
que contemple diretrizes para a política de investimentos setoriais 
e/ou regionais no Estado, nela incluída a política de incentivos 
tributários? Em caso afirmativo, citá-lo. 

Os gestores da Codin responderam ao questionamento mencionando 
diretrizes da política de investimento setoriais e regionais do Estado 
fazendo ainda uma ponderação sobre os instrumentos de 
planejamento de que dispõem, nos seguintes termos: 

Salientamos ainda, que com o objetivo de nortear a política de 
atração de investimentos o Estado do Rio de Janeiro, através da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 
Serviços, contratou a partir de 2010 a Fundação Universitária José 
Bonifácio para prestação de serviços técnicos especializados de 
estudos, acompanhamentos, pesquisas e organização de sistema 
de informações e indicadores sobre a evolução econômico do 
Estado do Rio de Janeiro e análise dos dados de abertura de 
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empresas com base nas informações prestadas pela JUCERJA 
através da SEDEIS. 

Adicionalmente a equipe de auditoria formulou o seguinte 
questionamento à companhia por meio do TSID 1460-003: 

Esclarecer de que maneira as avaliações e estudos promovidos 
pela Fundação José Bonifácio como produto do Contrato nº 
004/2010 e respectivos Termos Aditivos embasaram a política de 
concessão de incentivos fiscais no Estado do Rio de Janeiro.  

A Codin remeteu a seguinte resposta: 

O trabalho contratado junto a Fundação José Bonifácio – FUJB - 
teve por objetivo auxiliar os técnicos desta companhia, no 
aperfeiçoamento e melhoria para o atendimento junto às regiões 
geoeconômicas do Estado, por meio de indicadores de população, 
empregos, infraestrutura, entre outros. 

Se por um lado esses indicadores auxiliaram para um melhor 
planejamento das ações da CODIN; de outro, ajudou a reunir 
conhecimentos aos nossos técnicos, de modo a orientar aos 
investidores quanto às melhores oportunidades de investimento 
no Estado do Rio de janeiro. 

Além disso, o conhecimento das características regionais, com 
identificação de suas aptidões e deficiências, permite ampliar a 
reflexão sobre o que deve ser explorado e desenvolvido, no 
sentido de proporcionar desenvolvimento em busca da distribuição 
de investimentos estruturantes, pelas diferentes áreas do estado. 

O estudo abre oportunidades, também, para avaliação de 
proposições de novos incentivos fiscais, tendo em vista o papel 
importante que esses instrumentos têm desempenhado para a 
atração de investimentos produtivos para o Estado do Rio de 
Janeiro. 

Para compreender melhor o produto contratado junto à Fundação 
José Bonifácio, foram analisados os relatórios fornecidos pela 
entidade à Codin. O material, no entanto, revela que tal instrumento 
se presta tão somente a fornecer indicadores econômicos públicos 
(emprego formal, PIB setorial, etc.) de maneira regionalizada. O 
ponto central de interesse para a ação estatal que seria a avaliação 
dos impactos dos benefícios fiscais concedidos – objeto central da 
atuação da Codin e da Sedeis – não é enfrentada nos relatórios, em 
que pese o fato de essa avaliação estar prevista no termo de 
referência relativo ao contrato estabelecido entre a Secretaria e a 
Fundação: 

1 - Objeto 

O presente termo visa selecionar uma instituição para a prestação 
de serviços técnicos especializados a fim de disponibilizar 
informações sobre a evolução econômico-social no Estado do Rio 
de Janeiro a partir de janeiro de 2007, visando dar suporte às 
políticas que vêm sendo desenvolvidas pela Secretaria de 
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Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços – 
SEDEIS e pela Junta Comercial do Estado do rio de janeiro – 
JUCERJA, objetivando fomentar o desenvolvimento econômico-
social e melhorar a ambiência de negócios. 

(...) 

3. Escopo dos serviços 

(...) 

3.4. Realização periódica de reuniões de avaliação das políticas 
da Sedeis e da Jucerja, com base nos dados disponibilizados; 

Participação em reuniões mensais com a Direção da SEDEIS e 
JUCERJA, visando apresentar dados mensais e anuais 
divulgados, com a realização de uma análise crítica das políticas 
implementadas vis-à-vis as informações. 

Ressalta-se que não foram identificados nos relatórios qualquer 
menção específica a algum benefício concedido pelo estado no 
período. Também não foi identificada qualquer análise crítica de 
dados fornecidos pela Sedeis ou pela Jucerja a respeito das políticas 
implementadas. O que há nos relatórios, repisa-se, é uma agregação 
de dados públicos, de fontes como o IBGE, que servem a análise 
econômica geral do Estado do Rio de Janeiro, mas não atendem ao 
objeto do contrato que era a análise crítica de uma política 
específica, vis a vis, com as informações gerais da economia 
fluminense. 

Fato que reafirma a assertiva anterior é a existência de estudos 
elaborados pelo setor privado (como o elaborado a pedido da 
Braskem a respeito do setor de plásticos em 2013) e disponibilizados 
à Companhia, por vezes utilizados como subsídio para criação de 
benefício para o setor (no caso dos plásticos, o DE nº 44.418/13).  

Foi também encaminhado à equipe de auditoria levantamento 
efetuado pela consultora Monitor Deloitte em 2015, intitulado 
“Fomentando a Competitividade Econômica do Estado do Rio de 
Janeiro”. Segundo representantes da Codin, trata-se de estudo pro 
bono realizado para o Estado do Rio de Janeiro. Nesse estudo são 
demonstrados os setores com maior potencial para investimentos no 
Estado. 

Esses foram os exemplos de estudos apresentados pela Companhia, 
quando questionada a respeito, no período coberto pelo PPA 2012-
2015 (TEV.001, DRA). No mesmo período, 240 empresas foram 
enquadradas em benefícios fiscais, apenas na Codin. 

Ainda que se considerem que os estudos apresentados poderiam 
subsidiar alguma análise crítica do resultado da política de 
incentivos, não há evidência de utilização dos resultados obtidos 
para a concessão de benefícios fiscais.  
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Pelas razões acima transcritas, concordo com a proposta do Corpo 

Técnico, no sentido de que se dê Ciência – para fins de subsidiar futuras ações 

de auditoria, conforme critérios de materialidade, relevância e risco – à 

Subsecretaria de Controle Estadual deste Tribunal quanto às considerações 

expendidas no Relatório de Auditoria acerca da execução/produtos referentes ao 

Contrato nº 004/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços e a Fundação José 

Bonifácio. 

Ademais, tendo em vista a fragilidade na definição de critérios para a 

concessão de benefícios fiscais, corroboro a seguinte proposta, também 

formulada pela Equipe de Auditoria: 

DETERMINAÇÃO à Companhia de Desenvolvimento Industrial para 
que: 

Realize e formalize estudos econômico-setoriais que 
estabeleçam critérios sólidos para a concessão de benefícios 
fiscais, definindo regiões e setores específicos a serem 
beneficiados, de modo alinhavado com as diretrizes do Plano 
Plurianual ou outro instrumento de macroplanejamento, 
vinculando as decisões dos processos administrativos de 
concessão aos critérios estabelecidos, tornando públicas 
referidas decisões em veículo apropriado; 

 
Quanto ao estabelecimento de critérios objetivos para análise dos 

Benefícios Fiscais, repiso que, na Sessão de 13/12/2016, o Plenário, nos autos do 

Processo TCE-RJ nº 106.302-6/16, determinou que o Estado adotasse as 

providências necessárias para garantir que seja utilizada a metodologia para 

avaliar os benefícios e incentivos fiscais desenvolvida pelo Government 

Accountability Office – GAO, órgão de controle externo norte-americano, razão 

pela qual deixo de acolher sugestão proposta pelo Corpo Instrutivo, de igual teor, 

por despicienda. 

IV.5 –  ACHADO DE AUDITORIA 5 – Ausência de transparência do processo 
decisório de concessão de incentivos fiscais 

  
O Achado de Auditoria 5 evidencia que os incentivos fiscais são 

concedidos sem os elementos mínimos que demonstrem as razões de fato e de 

direito que fundamentaram a decisão. 
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Depreende-se das Atas de Reunião da Comissão Permanente de Políticas 

para o Desenvolvimento Econômico (CPPDE) do período que, em diversas 

oportunidades, a análise para a concessão dos benefícios não adentrou questões 

relevantes, como o impacto que a vinda de determinada empresa pode causar na 

economia da região. 

Como exemplo, foi apresentado, pela Equipe de Auditoria, o caso da 

empresa Globalpack Indústria e Comércio Ltda., que foi objeto da Ata de Reunião 

01/2015, cujo teor da deliberação abaixo transcrevo: 

 

 
 

O Relatório de Auditoria é enfático ao afirmar que as Atas de Reunião em 

que são discutidos e decididos assuntos de extrema relevância e impacto direto 

nas finanças estaduais deveriam ser mais transparentes, apresentando o teor de 

toda a discussão que antecede o deferimento e/ou indeferimento dos pedidos. 

Segundo o Corpo Técnico, trata-se, em última análise, da aplicação do princípio 

da motivação dos atos administrativos. 

Neste sentido, torna-se imperiosa a adoção de medidas que garantam a 

transparência das decisões adotadas, razão pela qual acolho o encaminhamento 

sugerido pelo Corpo Instrutivo, que se posiciona na forma que se segue: 

DETERMINAÇÃO à Presidência da Comissão Permanente de 
Políticas para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro 
(CPPDE) a fim de que: 
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A comissão, quando da análise de processos de concessão 
de benefícios fiscais, obrigatoriamente analise os pontos 
abaixo, assinalando as manifestações dos representantes dos 
órgãos competentes para tratar de cada questão, reduzindo-as 
a termo nas respectivas Atas de Reunião: 
 
a)Impacto econômico decorrente da concessão do benefício 
(investimentos previstos, cenário macroeconômico, aumento 
esperado de arrecadação, outros); 
b)Quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado, 
apontando as consequências do benefício para a livre 
concorrência, em especial no que se refere às empresas de 
menor porte; 
c)Impacto social decorrente da concessão do benefício 
(quantidade de novos empregos, qualificação de mão de obra, 
outros); 
d)Impacto ambiental decorrente da atração de novas empresas 
para atuarem no local. 

 

V – Consolidação dos Achados de Auditoria 

 
Além das diversas constatações evidenciadas no item II do presente Voto, 

que sintetizou as ações de controle exercidas por esta Corte de Contas, entendo 

adequado consolidar, neste tópico, os Achados de Auditoria referentes à 

fiscalização em comento:  

1 - Ausência de estudo de impacto orçamentário-financeiro 

previamente à concessão de benefícios tributários; 

2 - Fruição irregular de benefícios fiscais; 

3 - Fragilidades no acompanhamento estruturado e sistemático dos 

requisitos e contrapartidas das empresas beneficiárias de incentivos 

fiscais; 

4 - Possíveis ilegalidades em atos de concessão de benefícios fiscais; 

5 - Ausência de transparência no processo decisório de concessão de 

incentivos fiscais. 

Diante do exposto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a 

proposta do Corpo Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público 

Especial, residindo minha parcial divergência: i) na necessidade de avaliação, 

pelo Chefe do Poder Executivo, acerca da conveniência e da oportunidade de 

revogação do Decreto nº 42.644/2010 (item I.3 do dispositivo do Voto); ii) na 
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Comunicação para prestação de esclarecimentos acerca da concessão de 

benefícios fiscais (item I.5 do dipositivo do Voto), em lugar de se determinar, 

desde já, sua anulação, e na fixação de prazo para atendimento apenas no que 

se refere aos itens I.5, II.3, II.4 e III.1 do dispositivo do Voto, devendo as demais 

medidas serem providenciadas de imediato; iii) na determinação ao Secretário de 

Estado de Fazenda, para que proceda à fiscalização não só das empresas 

listadas pelo Corpo Instrutivo, que se encontram em dívida ativa não suspensa, 

mas também de outras empresas que eventualmente se encontrem na mesma 

situação (item II.4 do dispositivo do Voto); e 

 

VOTO: 

 

I - Pela COMUNICAÇÃO ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

do Rio de Janeiro, na forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, 

para que tome CIÊNCIA da presente Decisão, encaminhando-lhe cópia do inteiro 

teor deste Voto e do Relatório de Auditoria, bem como para que adote as 

seguintes medidas: 

1.  Encaminhe, doravante, todo processo administrativo que trate de 

concessão de benefícios fiscais para realização de estudo de impacto 

orçamentário-financeiro pela atual Secretaria de Estado de Fazenda e 

Planejamento (Achado de Auditoria 1); 

2.  Promova a revisão, mediante Decreto, de todos os benefícios 

concedidos que não tenham observado o disposto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal no que tange à mensuração do impacto 

orçamentário-financeiro e à previsão de medidas de compensação 

(Achado de Auditoria 1);  

3.  Avalie, em sua esfera de discricionariedade político-administrativa, a 

conveniência e a oportunidade de revogação do Decreto 

nº 42.644/2010, de maneira que esse instrumento não impeça o 

cancelamento de benefício fiscal quando constatada irregularidade em 

sede de fiscalização, nem afaste a cobrança dos valores devidos pelo 

contribuinte (e respectivas penalidades) durante o período em que 



 
Processo nº 108.773-3/16 
 
Rubrica:                FLS.: 160 

 

permaneceu irregular, tendo em vista as disposições do art. 138, 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional, que regula o instituto 

da denúncia espontânea (Achado de Auditoria 2); 

4.  Estabeleça procedimento estruturado e sistemático de controle de 

concessão e acompanhamento dos benefícios fiscais, definindo 

claramente as atribuições de cada um dos órgãos envolvidos, de 

maneira que os requisitos de fruição e as contrapartidas previstos na 

legislação sejam avaliados no momento do enquadramento e 

periodicamente, enquanto perdurar o benefício (Achado de Auditoria 

3); 

5.  No prazo de 30 (trinta) dias, preste esclarecimentos acerca da 

concessão de benefícios fiscais, por meio de decretos, às seguintes 

empresas, tendo em vista os fatos apontados pelo Corpo Técnico, a 

seguir transcritos, podendo anulá-los, desde logo, caso constate 

eventuais ilegalidades (Achado de Auditoria 4): 

a) PROCTER&GAMBLE: Em 26.09.2014, a P&G requereu novo 

aditamento aos termos do benefício concedido, sob a alegação de 

ter investido mais do que o acordado inicialmente (R$ 204 milhões 

na planta industrial da Belfam), além de ter mantido 460 empregos, 

bem como ter inaugurado o centro de operações em Queimados 

com investimentos de R$ 35 milhões e 200 novos empregos, e em 

Itatiaia (R$ 100 milhões, 350 empregos). As metas pactuadas são 

patamares mínimos a serem observados pela empresa, não 

devendo o Estado assumir sociedade nas despesas operacionais do 

setor privado. Ademais, P&G já se encontrava instalada em território 

fluminense, fruindo de benefícios desde 2008. 

b) IBR-LAM: Criação de mecanismo de burla à legislação de ICMS, 

por meio do qual a empresa poderia escapar à glosa de créditos 

pelo Estado de São Paulo. Ausência de correlação entre o novo 

benefício concedido e o valor dos investimentos informados pela 

empresa. 
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c) CARTA FABRIL IND. E COM. DE PAPEL S.A: concessão de 

benefício para empresa concorrente direta de outra empresa com 

benefício dado pela LE nº 5636/10 (que é benefício específico para 

região Norte/Noroeste). A Carta Fabril se instalou em município fora 

daquela região, recebendo benefício semelhante, fulminando a 

finalidade daquela lei, além de representar desvio de finalidade na 

concessão. 

6.  Promova a revisão dos demais benefícios fiscais concedidos, a fim 

de identificar a real motivação para o tratamento diferenciado e reunir 

elementos que comprovem as alegações das empresas beneficiadas, 

especialmente quando alicerçadas na realização de concorrência 

predatória (guerra fiscal), com vistas a (Achado de Auditoria 4): 

a) Cancelar os benefícios cuja motivação explicitada não tenha sido 

comprovada (por exemplo, o lucro da empresa não ter diminuído no 

período alegado); 

b) Adotar as medidas regulares de combate à guerra fiscal, tais 

como o questionamento, pelas vias judiciais (ADI), dos benefícios 

dados por outros Estados, além da fiscalização específica nas 

barreiras fiscais.  

7.  Estabeleça critérios objetivos de análise para fins de concessão de 

benefícios fiscais, de maneira que as seguintes questões básicas, 

transcritas do Relatório de Auditoria, sejam claramente respondidas 

(Achado 4): 

a) Qual o propósito do benefício fiscal?  

Identificar a finalidade do gasto tributário é o primeiro passo 

necessário na determinação de como seu desempenho deve ser 

avaliado. 

b) Houve estabelecimento de metas de desempenho para monitorar 

o grau de sucesso atingido no propósito pretendido? 

Medidas de desempenho devem prever o tipo ou profundidade 

das ações de um programa (processo), produtos e serviços 
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fornecidos por um programa (saídas), ou os resultados desses 

produtos e serviços (resultados). 

c) O benefício fiscal atingiu o resultado previsto? 

Esta medição de desempenho, devido à sua natureza 

permanente, pode servir como um sistema de alerta para a gestão 

do programa e como um veículo para melhorar o desempenho e 

prestação de contas ao público. 

d) O benefício fiscal gera benefícios líquidos sob a forma de ganhos 

de eficiência para a sociedade como um todo? 

Qual o benefício para a sociedade fomentado pelo gasto 

tributário? 

Alguma das metas de desempenho previstas possibilita medir o 

grau de benefício atingido? 

Quais os custos envolvidos na geração de benefícios do gasto 

tributário? 

Os benefícios superam os custos? 

e) O benefício fiscal é justo ou equânime? 

O gasto tributário gera benefícios diferentes para contribuintes em 

situações similares? 

Contribuintes com capacidade contributiva distinta percebem 

benefícios distintos a partir do gasto tributário? (nota: embora seja 

conceito atrelado à noção de progressividade e pessoalidade do 

tributo, aplica-se a distinção, no que couber, entre empresas 

segundo o porte). 

Quem, de fato, se beneficia do gasto tributário? 

f) O benefício fiscal é simples, transparente e administrável? 

Os contribuintes compreendem o funcionamento do benefício 

fiscal? Um efeito potencial do aumento do custo de conformidade 

(obrigações de caráter formal a serem observadas pelo 

contribuinte) é a redução no total de interessados no benefício. 

Quais os custos envolvidos para o Estado e terceiros na 

administração do benefício fiscal? 
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g) Alguma alternativa ao benefício fiscal atingiria de modo mais 

efetivo a meta almejada? 

Outro modelo de benefício é preferível? 

O gasto direto ou outra política não fiscal é preferível à concessão 

do benefício?  

h) Há opção para limitar a perda de receita decorrente do benefício 

fiscal? 

O total a ser fruído por cada contribuinte pode ser limitado? 

A elegibilidade de contribuintes pode ser restrita? Opções de 

restrição de elegibilidade: • impor um teto para os benefícios que 

podem ser requeridos • reduzir benefícios à medida que a renda 

individual sobe • adicionar um piso proporcionando benefícios 

apenas aos contribuintes que gastam acima de níveis 

especificados • impor controles em grupos de despesas fiscais 

relacionados 

 

i)Quais órgãos/setores devem avaliar o benefício fiscal? 

 

j) Com que periodicidade o benefício fiscal deve ser avaliado? 

k) Quais dados são necessários para a avaliação do benefício fiscal? 

II - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Estado de Fazenda e 

Planejamento, na forma prevista pela Lei Orgânica deste Tribunal em vigor, 

para que adote as medidas necessárias ao cumprimento das 

DETERMINAÇÕES indicadas abaixo: 

1.  Observe, doravante, obrigatoriamente, o disposto no art. 14 da Lei 

de Responsabilidade Fiscal para todos os benefícios fiscais 

concedidos, neles incluídos aqueles que resultem na instalação de 

novas empresas em território fluminense, mediante a elaboração de 

estudo de impacto orçamentário-financeiro em que restem claros os 

critérios de enquadramento ou não do benefício como renúncia de 

receita (Achado de Auditoria 1); 
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2.  Submeta os processos de concessão de benefícios fiscais à 

Comissão de Planejamento Orçamentário e Financeiro (COPOF), 

conforme previsto no Decreto Estadual nº 45.108/15, previamente ao 

encaminhamento do processo à Secretaria de Estado da Casa Civil e 

Desenvolvimento Econômico para edição e publicação do ato 

normativo de concessão (Achado de Auditoria 1); 

3.  No prazo de 30 (trinta) dias, proceda à fiscalização da empresa 

Amsterdam Sauer para verificar, nos últimos cinco anos, a regularidade 

da fruição dos benefícios fiscais dos Decretos 28.940/01 e 41.596/08, 

adotando as medidas administrativas cabíveis e comprovando-as junto 

a esta Corte de Contas (Achado de Auditoria 2); 

4.  No prazo de 60 (trinta) dias, proceda à fiscalização das seguintes 

empresas contempladas com benefícios fiscais, mas que se encontram 

em dívida ativa não suspensa, para verificar, nos últimos cinco anos, as 

condições de manutenção dos benefícios fiscais, adotando as medidas 

administrativas cabíveis e comprovando-as junto a esta Corte de 

Contas (Achado de Auditoria 2), sem prejuízo da adoção de 

providências quanto a eventuais outras empresas que estejam na 

mesma situação: 

 
Valores em R$ 

Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

776574 B2W COMPANHIA DIGITAL 46.715.242 71.095.718 2.151.235 
  Decreto - 36.449/ 2004 46.715.242 71.095.718   

60444437 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 45.035.114 15.738.863 252.197 
  Lei - 1.954/ 1992 45.035.114 15.738.863   

11373988 GLOBAL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 34.996.352   755.276 
  Lei - 6.979/ 2015 30.960.984     
  Lei - 5.636/ 2010 4.035.368     

33000118 TELEMAR NORTE LESTE S/A 31.344.197 14.653.003 11.766.394 
  Lei - 1.954/ 1992 31.344.197 14.653.003   

7598658 TOP BIRRA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICA LTDA 27.062.508 35.546.894 712.595 
  Decreto - 44.498/ 2013 23.687.451 11.308.152   
  Decreto - 36.453/ 2004 2.721.507 20.734.236   
  Lei - 4.173/ 2003 653.550 3.504.506   

23643315 DANONE LTDA 21.851.381 10.573.941 110.896 
  Decreto - 36.453/ 2004 17.737.515 8.586.687   
  Lei - 4.173/ 2003 4.113.865 1.987.254   

2886413 INDUSTRIA DE PAPEIS SUDESTE LTDA 21.666.667 12.035.233 6.856 
  Lei - 6.979/ 2015 16.025.098 12.035.233   
  Lei - 5.636/ 2010 5.641.569     

8365731 J ARAUJO DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO S A 14.121.247 3.165.430 41.312 
  Decreto - 36.453/ 2004 10.937.796 2.006.869   
  Lei - 4.173/ 2003 3.183.451 1.158.561   
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Raiz CNPJ Razão Social / Legislação 
Renuncia 

efetiva 
2015 

Renuncia 
efetiva 
2016 

(1° semestre) 

Dívida ativa 
não suspensa 

(posição 
mar/2016) 

14012554 DRESS TO CLOTHING - BOUTIQUE LTDA 12.640.349 6.664.308 863.225 
  Lei - 6.331/ 2012 12.640.349 6.664.308   

32296378 CEREAIS BRAMIL LTDA 12.600.701 9.921.040 652.722 
  Lei - 6.979/ 2015 6.230.955 7.160.112   
  Lei - 5.636/ 2010 3.570.460     
  Decreto - 44.498/ 2013 2.799.286 2.760.927   

4206050 TIM CELULAR SA 12.278.207   89.326 
  Lei - 1.954/ 1992 12.278.207     

10277146 OURENSE DO BRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE METAL LTDA 10.488.097 5.744.887 49.307 
  Lei - 6.979/ 2015 8.062.538 5.744.887   
  Lei - 5.636/ 2010 2.425.559     

10707812 RMT INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA 10.395.681 3.136.888 19.554 
  Lei - 6.331/ 2012 10.395.681 3.136.888   

1009812 NATUR SUCOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 10.175.381   18.406 
  Lei - 6.979/ 2015 7.403.682     
  Lei - 5.636/ 2010 2.771.698     

10873653 MAXX PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA 9.483.803 2.716.572 1.259.478 
  Lei - 6.979/ 2015 6.044.515 2.716.572   
  Lei - 5.636/ 2010 3.439.288     

5762204 PLAYVENDER DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9.212.536 7.719.730 618.132 
  Decreto - 44.498/ 2013 5.862.313 4.285.021   
  Lei - 4.173/ 2003 3.057.322 1.080.287   
  Decreto - 36.453/ 2004 292.901 2.354.423   

13481309 RN COMERCIO VAREJISTA S A 9.163.734 25.829.372 64.872 
  Decreto - 42.649/ 2010 9.163.734 25.829.372   

33258401 INSTITUTO BIOCHIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 8.304.921 4.105.240 2.222.695 
  Lei - 6.979/ 2015 6.274.221 4.105.240   
  Lei - 5.636/ 2010 2.030.701     

3550953 JOMARGIL DISTRIBUIDORA LTDA 8.044.834   3.218.142 
  Decreto - 36.450/ 2004 8.044.834     

11277541 SALES INDUSTRIA COMERCIO IMP EXP DE GENEROS ALIMENTICIOS 
LTDA 

7.335.678 3.625.479 1.405.341 

  Lei - 6.979/ 2015 6.289.453 3.625.479   
  Lei - 5.636/ 2010 1.046.226     

9363450 MF 2008 COMERCIAL MODAS LTDA 7.210.066 3.512.090 932.186 
  Lei - 6.331/ 2012 7.210.066 3.512.090   

157774 TARGA SA 7.203.623 4.839.073 70.089 
  Lei - 6.979/ 2015 4.603.975 4.839.073   
  Lei - 5.636/ 2010 2.599.648     

33040122 INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUE S A   7.056.206 9.037 
  Decreto - 44.498/ 2013   6.966.112   
  Lei - 1.954/ 1992   90.094   

2690589 WORK SHORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.810.986 1.647.127 21.220 
  Decreto - 41.681/ 2009 6.810.986 1.647.127   

5664233 LIPPELU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 4.431.888 1.983.736 65.201 
  Lei - 6.331/ 2012 4.431.888 1.983.736   

763406 GERIATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4.309.747 2.311.397 5.964 
  Lei - 6.331/ 2012 4.309.747 2.311.397   

4096296 ROGRANE INDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA 4.171.282 1.484.053 343.882 
  Lei - 6.979/ 2015 2.495.984 1.484.053   
  Lei - 5.636/ 2010 1.675.299     

33113077 CASA NUNES MARTINS S/A IMPORTADORA E EXPORTADORA 4.066.343 1.656.930 10.724.573 
  Decreto - 36.453/ 2004 4.066.343 1.656.930   

74569 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 3.957.908 1.763.430 1.612 
  Lei - 1.954/ 1992 3.957.908 1.763.430   

4918341 NOVA A3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3.367.693 2.341.299 257.885 
  Lei - 6.979/ 2015 2.430.400 2.341.299   
  Lei - 5.636/ 2010 937.293     

1369568 LA ESTAMPA COMERCIO DE TECIDOS LTDA   3.175.519 99.327 
  Lei - 6.331/ 2012   3.175.519   

4779685 OFS RJ LTDA 2.968.042   900.420 
  Decreto - 36.450/ 2004 2.964.347     
  Decreto - 44.498/ 2013 3.695     

6088958 BRASILCRAFT COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA 2.913.215 2.699.618 29.051.279 
  Lei - 4.531/ 2005 2.913.215 2.699.618   

13519875 HORA INGLESA JOIAS E RELOGIOS LTDA 2.774.629   313.045 
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  Decreto - 41.596/ 2008 2.774.629     

11351295 TC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 2.726.130   40.096 
  Decreto - 44.498/ 2013 2.080.928     
  Lei - 4.173/ 2003 500.266     
  Decreto - 36.453/ 2004 144.936     

10764647 PLASTVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS DE 
POLIMERO EIRELI 

2.568.363   1.300.772 

  Lei - 6.979/ 2015 1.918.148     
  Lei - 5.636/ 2010 650.216     

29310554 ATLAS DE IGUACU DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 2.410.266 1.016.715 6.638 
  Decreto - 44.498/ 2013 2.410.266 1.016.715   

36167492 BARRINHAS COMERCIO E IMPORTACAO DE BEBIDAS E CEREAIS 
LTDA 

1.976.445 1.663.394 179.063 

  Decreto - 36.453/ 2004 1.976.445 1.663.394   

2782071 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 1.951.660   1.699.740 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.951.660     

31142292 CERAMICA ARGIBEM LTDA EPP 1.821.983   9.228 
  Lei - 6.979/ 2015 1.232.613     
  Lei - 5.636/ 2010 589.370     

261017 AMBIENT AIR COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA   1.743.403 870.869 
  Decreto - 42.649/ 2010   1.743.403   

1144673 ENGETECH COMERCIO E INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 1.672.919   260.453 
  Lei - 4.169/ 2003 1.672.919     

33017088 APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 1.615.377   812.102 
  Decreto - 36.451/ 2004 1.615.377     

10711326 ECOBRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA 1.579.658   515.466 
  Lei - 6.979/ 2015 1.222.360     
  Lei - 5.636/ 2010 357.298     

104579 EMQUARE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.531.811   61.438 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.531.811     

3738129 GMM EMBALAGENS INDUSTRIAIS S A 1.423.546   159.307 
  Decreto - 36.451/ 2004 1.423.546     

33050071 AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A 1.340.000 731.114 44.571.054 
  Lei - 1.954/ 1992 1.340.000 731.114   

4526087 ECO-PAK INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA 1.309.003   1.941 
  Lei - 6.979/ 2015 845.132     
  Lei - 5.636/ 2010 463.872     

7580415 KRK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1.279.792 1.697.615 739.235 
  Lei - 6.979/ 2015 717.744 1.697.615   
  Lei - 5.636/ 2010 562.048     

11272364 POLIMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 1.233.819   13.296 
  Lei - 5.636/ 2010 870.625     
  Lei - 6.979/ 2015 363.194     

68697325 EMPREFOUR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.199.143   84.450 
  Lei - 6.331/ 2012 1.029.553     
  Lei - 4.531/ 2005 169.590     

11038325 ADVANCED NUTRITION IND E COM DE ALIMENTOS E COSMETICOS 
LTDA 

1.163.932   32.257 

  Lei - 6.979/ 2015 947.352     
  Lei - 5.636/ 2010 216.580     

5622093 TOP CHICLE COMERCIAL EIRELI ME 1.034.771   6.373.915 
  Decreto - 44.498/ 2013 1.034.771     

29041324 QUIMVALE QUIMICA INDUSTRIAL VALE DO PARAIBA LTDA 990.349   24.075 
  Lei - 6.979/ 2015 671.903     
  Lei - 5.636/ 2010 318.446     

9079952 ON THE BEACH CONFECCAO LTDA 903.674   573.407 
  Lei - 6.331/ 2012 903.674     

2834211 PLASTSERRANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 877.482   2.672 
  Lei - 6.979/ 2015 638.967     
  Lei - 5.636/ 2010 238.515     

42457796 DIFFUCAP CHEMOBRAS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA 799.843 1.098.250 483.349 
  Decreto - 36.450/ 2004 799.843 1.098.250   

34114900 TOULON COMERCIO E INDUSTRIA DE MODAS LTDA 738.950   64.730 
  Lei - 6.331/ 2012 738.950     

3925618 SANBER INDUSTRIA MECANICA LTDA 737.952   232.733 
  Lei - 6.979/ 2015 564.387     
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  Lei - 5.636/ 2010 173.566     

11239512 PASSION INTIME LINGERIE LTDA 725.208   147.843 
  Lei - 6.979/ 2015 554.532     
  Lei - 5.636/ 2010 170.676     

9365991 KORA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 710.646   6.464.231 
  Lei - 6.979/ 2015 433.291     
  Lei - 5.636/ 2010 277.355     

10495176 LAB-MODA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA-EPP 657.877   752.093 
  Lei - 6.331/ 2012 657.877     

11429116 INDUSTRIA FLUMINENSE DE COLCHOES LTDA 611.782   492.298 
  Lei - 6.979/ 2015 611.782     

7578865 NOVA PROSPER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  LTDA 576.776 351.712 26.587 
  Decreto - 44.498/ 2013 576.776 351.712   

10218830 ECO BRAZIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA-EPP 558.273   477.647 
  Lei - 6.331/ 2012 558.273     

2880751 MACALOBA CONFECCOES LTDA 507.556   248.632 
  Lei - 6.331/ 2012 507.556     

28280618 METALURGICA H MACACHERO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 495.965   1.165.655 
  Lei - 6.979/ 2015 407.984     
  Lei - 5.636/ 2010 87.981     

33042896 GRAFICA EDITORA RAINHA LESCAL LTDA 448.507   3.876 
  Lei - 4.344/ 2004 448.507     

7094689 CEREALISTA VERSAILLES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS LTDA 

436.051   206.030 

  Decreto - 44.498/ 2013 436.051     

4403408 PANASONIC DO BRASIL LIMITADA 422.993   77.062 
  Decreto - 42.649/ 2010 422.993     

32505968 LUMADE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI 422.568 518.171 196.837 
  Decreto - 44.498/ 2013 422.568 518.171   

10337647 PLATINUM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI 375.388 195.464 7.030.417 
  Lei - 4.173/ 2003 241.479 195.464   
  Decreto - 36.453/ 2004 133.909     

64109499 PAULISTA BUSINESS COM IMP E EXP DE PROD ELETRICOS LTDA 294.920   129.200 
  Decreto - 42.649/ 2010 294.920     

30876601 BOGAR CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 285.668   2.059 
  Lei - 6.331/ 2012 285.668     

11399701 L P FARIA INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA 278.777   3.172 
  Lei - 6.979/ 2015 193.587     
  Lei - 5.636/ 2010 85.190     

68567650 S S WHITE ARTIGOS DENTARIOS LTDA 253.012   10.152.556 
  Decreto - 36.450/ 2004 253.012     

12052652 TECHNOPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS 
LTDA 

240.620   164.985 

  Decreto - 44.418/ 2013 240.620     

73271470 SELECT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI 235.927   2.969.925 
  Lei - 6.331/ 2012 235.927     

940525 ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI 196.247   30.732 
  Decreto - 36.453/ 2004 165.855     
  Lei - 4.173/ 2003 30.392     

28862332 TRANSITO LIVRE OFICINA DA MODA LTDA 189.852   66.488 
  Lei - 6.331/ 2012 189.852     

29588019 ARBOR BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA 153.722 150.866 279.075 
  Lei - 1.954/ 1992 153.722 150.866   

36547966 RAIZES INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E SERVICOS LTDA 152.166   685.314 
  Lei - 4.169/ 2003 152.166     

30540991 HAGA S A INDUSTRIA E COMERCIO 133.031   10.812.872 
  Decreto - 37.255/ 2005 133.031     

2246827 ATHEQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 132.612   3.055.377 
  Lei - 6.331/ 2012 132.612     

4142861 FRUIT DE L AMOUR CONFECCOES LTDA ME 120.861   32.846 
  Lei - 6.331/ 2012 120.861     

2437645 RECAP PNEUS MARINGA LTDA 119.841   46.199 
  Lei - 5.636/ 2010 90.155     
  Lei - 6.979/ 2015 29.686     

31136401 GARBONI INDUSTRIA DE PLASTICOS E MOLDES LTDA 118.675   3.626.082 
  Decreto - 44.418/ 2013 118.675     
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33000167 PETROLEO BRASILEIRO S A 109.983   102.985 
  Lei - 5.592/ 2009 109.983     

36222537 SUPRAFARMA COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS 
LTDA 

75.015   48.494 

  Decreto - 36.450/ 2004 75.015     

11881394 RIO DOURO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 65.626   6.054 
  Lei - 6.979/ 2015 65.626     

7199559 SAN PIETRO COMERCIO DE RELOGIOS, JOIAS E ARTS PARA 
PRESENTE LTDA 

61.926   6.527 

  Decreto - 41.596/ 2008 61.926     

6251092 ATELIE IBO COMERCIO E CONFECCOES E MODAS LTDA 57.259   506.248 
  Lei - 6.331/ 2012 57.259     

29291531 METALURGICA VULCANO LTDA 53.549   82.102 
  Lei - 5.592/ 2009 53.549     

12308330 CONFECCOES INA INO PETROPOLIS LTDA 40.382   1.340.306 
  Lei - 6.331/ 2012 40.382     

97335921 3 ERRES INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA 37.114   10.209 
  Lei - 6.331/ 2012 37.114     

11930521 JRXPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 26.850   39.617 
  Lei - 5.636/ 2010 16.194     
  Lei - 6.979/ 2015 10.656     

7310465 HS ARTS IMPORTACAO EXPORTACAO E CONFECCAO DE ROUPAS 
LTDA 

24.440   130.363 

  Lei - 6.331/ 2012 24.440     

33352881 CIBRAPEL S A INDUSTRIA DE PAPEL E EMBALAGENS 21.457   61.561.648 
  Decreto - 36.453/ 2004 21.457     

33303231 INDUSTRIA DE PLASTICOS E VIDRO BRACO LTDA 18.716   367.530 
  Lei - 4.169/ 2003 18.716     

3106124 ETIQPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ADESIVOS LTDA 12.974   1.476.480 
  Lei - 4.344/ 2004 12.974     

10253700 FENIX IND ECOM DE CONFEC E ESTAMPARIA LTDA 12.202   371.857 
  Lei - 6.331/ 2012 12.202     

11681748 COMPLETA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 8.426   6.584.661 
  Decreto - 44.498/ 2013 8.426     

10390750 ROTULO PRINT EMBALAGENS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.170   32.578 
  Lei - 6.979/ 2015 1.170     

  Total Geral 462.471.527    275.909.780  250.199.713 

Fonte: Renúncia efetiva – Sefaz/RJ; Dívida Ativa – PGE. 

Valores declarados no DUB-ICMS sem nenhuma crítica por parte da Sefaz. 

Renúncia efetiva de 2015 calculada de forma aproximada, pois não foi fornecida a renúncia efetiva por empresa, mas 
apenas por ato legal e tipo de benefício. Foi calculado o percentual da renúncia efetiva sobre a renúncia total em 2015 de 
cada tipo de benefício por ato legal e aplicado sobre a renúncia total de cada empresa em 2015 por ato e tipo de benefício. 

 

III - Pela COMUNICAÇÃO ao atual Diretor-Presidente da Companhia de 

Desenvolvimento Industrial - CODIN, na forma prevista pela Lei Orgânica 

deste Tribunal em vigor, para que adote as medidas necessárias ao 

cumprimento das DETERMINAÇÕES indicadas abaixo: 

1.  Promova, no prazo de 60 (sessenta) dias, a revisão de todos os 

incentivos fiscais em vigor a fim de verificar a regularidade do 

cumprimento dos requisitos e das contrapartidas necessários à sua 

manutenção (Achado de Auditoria 3), prestando informações e 

encaminhando documentos comprobatórios a esta Corte que atestem 

essa revisão e as medidas corretivas adotadas; 
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2.  Proceda, quando da análise de processos de concessão de 

benefícios fiscais, obrigatoriamente, à verificação dos pontos abaixo, 

assinalando as manifestações dos representantes dos órgãos 

competentes para tratar de cada questão, reduzindo-as a termo nas 

respectivas Atas de Reunião (Achado de Auditoria 5): 

a)  Impacto econômico decorrente da concessão do benefício 

(investimentos previstos, cenário macroeconômico, aumento 

esperado de arrecadação, outros); 

b)  Quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado, 

apontando as consequências do benefício para a livre 

concorrência, em especial no que se refere às empresas de 

menor porte; 

c)  Impacto social decorrente da concessão do benefício (quantidade 

de novos empregos, qualificação de mão de obra, outros); 

d)  Impacto ambiental decorrente da atração de novas empresas para 

atuarem no local. 

3.  Realize e formalize estudos econômico-setoriais que estabeleçam 

critérios sólidos para a concessão de benefícios fiscais, definindo 

regiões e setores específicos a serem beneficiados, de modo 

alinhavado com as diretrizes do Plano Plurianual ou outro instrumento 

de macroplanejamento, vinculando as decisões dos processos 

administrativos de concessão aos critérios estabelecidos, tornando 

públicas referidas decisões em veículo de divulgação apropriado 

(Achado de Auditoria 4). 

IV - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Excelentíssimo Senhor Governador 

do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe CIÊNCIA desta Decisão, 

encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Relatório de Auditoria e deste 

Voto; 

V - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Presidente da Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe CIÊNCIA desta 

Decisão, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Relatório de Auditoria e 

deste Voto; 
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VI - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Presidente da Comissão de 

Tributação, Controle da Arrecadação Estadual e de Fiscalização de 

Tributos Estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, 

dando-lhe CIÊNCIA desta Decisão, encaminhando-lhe cópia do inteiro teor 

do Relatório de Auditoria e deste Voto; 

VII - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao atual Procurador-Geral de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro, dando-lhe CIÊNCIA desta Decisão, 

encaminhando-lhe cópia do inteiro teor do Relatório de Auditoria e deste 

Voto; 

VIII - Pela CIÊNCIA à Subsecretaria de Controle Estadual quanto às 

considerações expendidas pela Equipe de Auditoria acerca da 

execução/produtos referentes ao Contrato nº 004/2010, celebrado entre a 

então Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, 

Indústria e Serviços e a Fundação José Bonifácio, para fins de subsidiar 

futuras ações de fiscalização desta Corte, considerando critérios de 

materialidade, relevância e risco. 

 

Plenário, 

GC-7, 07/02/2018. 

 

 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Relator 


