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RESUMO 

 

O presente estudo se debruça sobre a instituição do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, e do 

Fundo Orçamentário Temporário, ambos formulados pelo Estado do Rio de Janeiro como 

uma das condições para ingresso no Regime de Recuperação Fiscal, por meio da 

supressão/revogação parcial dos Benefícios e Incentivos Fiscais do ICMS no Estado. Nesse 

sentido, demonstrou-se que, conquanto sejam medidas de absoluto Interesse Público, e 

tenham sido elaboradas para atingir objetivos sociais inadiáveis, além de almejarem dar fim à 

interminável crise econômica do Estado, os referidos Fundos consubstanciaram uma série de 

vícios constitucionais insanáveis, além ainda de, ao arrepio do Princípio Constitucional da 

Segurança Jurídica, revogar ou simplesmente modificar (para pior) as condições de fruição de 

diversos Incentivos e Benefícios Fiscais, sejam aqueles que se destinavam também ao 

cumprimento de alguma Política Pública de desenvolvimento social, ou aqueles que 

simplesmente se submeterem à exigência dos Fundos. 

 

Palavras-chave: Incentivos Fiscais; Benefícios Fiscais; ICMS; Rio de Janeiro; Fundo 

Orçamentário Temporário; Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal; Segurança Jurídica. 

  



                                                          

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the introduction of two emergency tax funds in the State of 

Rio de Janeiro, as these funds represented one of many conditions for the State to be accepted 

in a economic recuperation program, by supressing a large number of special tax regimes. In 

this scenario, it has been shown that both funds have been elaborated in the company of 

several structural inconsistencies, taking the Brazilian Constitution as a parameter. In 

addition, the suppression of the special tax regimes also violated the constitucional Principle 

of Legal Certainty in many ways, and especially offended those regimes that has been offered 

previously by the State as a promess to develop Public Politics, once that the taxpayers of 

these special programs had to fullfil several legal duties and help the State in its own 

development, by a certain amount of time, in order to be able to perceive the benefits of the 

regimes, that presently suffer from reductions by the public administration. 

 

Keywords: Tax; Emergency Funds; Rio de Janeiro; Special Regimes; Legal Certainty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em apertada síntese, o presente trabalho objetivará abordar os aspectos que gravitam 

em torno da manutenção de Regimes Especiais de ICMS (imposto sobre circulação de 

mercadorias, prestação de transporte de serviço intermunicipal e interestadual, e 

comunicação), que preveem alguma espécie de Incentivo Fiscal, concedido por prazo 

determinado, e sob o cumprimento de condições onerosas, em face da instituição do Fundo 

Orçamentário Temporário (“FOT”), em vigor no Estado do Rio de Janeiro desde o ano de 

2020. 

De plano, insta ressaltar que a Segurança Jurídica é um dos pilares que sustentam o 

bom funcionamento do Estado Democrático de Direito. No Brasil, não é por acaso que a 

Constituição Federal, já no seu preambulo, se preocupa em instituir um Estado Democrático 

“destinado a „assegurar‟, isto é, a „tornar seguros‟ tantos direitos sociais e individuais quanto 

os valores, dentre os quais o próprio valor “segurança”
1
. 

Nesse sentido, evidencia-se ser necessário que os atos jurídicos realizados entre 

contribuinte e a Administração Pública sejam regidos de modo previsível, com base na 

Confiança Legítima que se espera do Poder Público, para que as Políticas Públicas instituídas 

com finalidades próprias sejam fielmente reproduzidas, na busca por um desenvolvimento em 

conjunto entre particulares e o interesse público. 

Dito isso, observa-se que o Estado do Rio promulgou a Lei Estadual nº 8.645 de 09 de 

Dezembro de 2019, instituindo o Fundo Orçamentário Temporário (FOT), o qual se prestou a 

exigir o depósito de 10% (dez por cento) do valor obtido entre a diferença do montante de 

ICMS calculado com, e sem a utilização de benefícios ou incentivos fiscais concedidos aos 

contribuintes do imposto no Rio de Janeiro, por período indeterminado. 

O FOT se destinou a corrigir as máculas formais e estruturais que acompanharam a 

instituição de um fundo emergencial de caráter muito semelhante, qual seja, o Fundo Estadual 

de Equilíbrio Fiscal (FEEF), anteriormente vigente sob a tutela da Lei Estadual nº 7.428 de 25 

de agosto de 2016. 

A referida legislação guardava, num primeiro momento, uma causa legítima, pois era 

consequência direta da Adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Regime de Recuperação Fiscal 

(RRF) instituído pela Lei Complementar nº 159 de 19 de maio de 2017, que impôs a 

                                                           
1
 BORGES, José Souto Maior. “O princípio da segurança jurídica na criação e aplicação do tributo”. RDDT, n. 

22, p. 25, São Paulo, 1997. ATALIBA, Geraldo. “República e Constituição”. 3ª ed., São Paulo, Malheiros 

Editores, 2011, p. 182.   
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supressão e revogação, seja total ou parcial, de diversos Benefícios Fiscais concedidos pelos 

Estados da Federação ao longo dos anos, que em sua maioria inobservavam os devidos 

pressupostos constitucionais e de responsabilidade fiscal para outorga dos regimes especiais 

que representavam renúncia de receita, e desequilibravam as contas públicas. 

Ocorre que, dentre os benefícios e incentivos fiscais atingidos pela supressão 

veiculada pela Lei nº 7.428/2016, e posteriormente pela Lei nº 8.645/2019, encontram-se 

diversos regimes de Incentivos Fiscais de ICMS concedidos por prazo certo e sob incontáveis 

condições para fruição, os quais foram implementados no Estado para cumprir objetivos 

estabelecidos em planos de Políticas Públicas anteriores, como o desenvolvimento de postos 

de trabalho e de infraestrutura em predeterminados regiões do Estado, e o fomento de 

específicas atividades geradoras de riquezas e arrecadação indireta ao Poder Público Estadual, 

dos quais se guardava legítima expectativa de utilização até o término do prazo previamente 

avençado com o poder público. 

É importante frisar que o trabalho em análise não se trata de uma ode aos regimes 

especiais de ICMS, que oferecem Incentivos ou Benefícios Fiscais a determinados 

contribuintes. O que se busca demonstrar, isso sim, é que há determinados regimes que, pela 

própria natureza e sistemática de tributação do imposto, comportam objetivos públicos que 

podem ser inutilizados em caso de supressão, trazendo impactos negativos jamais esperados 

pelos contribuintes enquadrados no tratamento especial de tributação, e tampouco pela 

população que usufrui – direta ou indiretamente – das riquezas que são propiciadas pelos 

aludidos regimes, ofendendo-se assim proeminentes garantias constitucionais. 

Diante deste cenário, faz-se necessário o presente estudo, para averiguar a legalidade e 

constitucionalidade da mencionada exação, refletindo-se sobre a existência do interesse 

público para que o Estado do Rio de Janeiro continue sob a tutela do Regime de Recuperação 

Fiscal, e a conveniência da supressão de Benefícios Fiscais para retomada do equilíbrio nas 

contas públicas, examinando-se, ainda, as consequências que as revogações totais, ou parciais, 

destes regimes especiais aprazados e onerosos podem causar, como vem ocorrendo desde que 

introduzido o FOT. 
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2 CAPÍTULO I – VALORES CONSTITUCIONAIS QUE SERÃO ABORDADOS: DA 

SEGURANÇA JURÍDICA E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

 

2.1 O conceito de Segurança Jurídica e seu papel enquanto garantia 

constitucional no ordenamento jurídico pátrio. 

 

Antes de se adentrar no mérito propriamente dito do presente trabalho, é preciso 

realizar algumas digressões acerca dos conceitos que serão abordados. Assim sendo, pontua-

se que o intuito do estudo é demonstrar como a relação jurídico-tributária estabelecida entre 

um ente público e determinadas sociedades empresárias particulares pode ser afetada pela 

mutabilidade das circunstâncias exógenas a estes relacionamentos, como o redirecionamento 

do interesse público, e das políticas adotadas pela própria Administração pública, e quais os 

princípios e valores jurídicos que se podem suscitar para estabilizar essas relações. 

Neste fio, não há como se debruçar sobre os meios para estabilização das relações 

jurídicas sem incorrer no aprofundamento do Princípio da Segurança Jurídica; afinal não é por 

acaso que este é encarado como uma das vigas mestras do Estado de Direito (CANOTILHO, 

1991, p. 384
2
). 

Conquanto não seja expresso na Constituição Federal de 1988, certo é que o Princípio 

da Segurança Jurídica se faz cada vez mais presente na vida de cada brasileiro, especialmente 

porque se destina, em linhas gerais, à proteção do direito adquirido, da coisa julgada, e do ato 

jurídico perfeito. Se não há no texto da Carta Magna uma literalidade que consigne este 

princípio, o mesmo poderá ser encontrado, de forma implícita, na dicção do art. 5º, inc. 

XXXVI da CRFB/88: 

 

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada; 

 

Com efeito, até mesmo a localização topográfica do dispositivo no plexo 

constitucional permite entrever sua qualificação como um direito fundamental garantido pela 

Carta Magna. Não obstante, sua estrutura aberta (justamente por ser garantia implícita) 

                                                           
2
 CANOTILHO, J.J. Gomes, Direito Constitucional, Coimbra: Almedina, 1991, p. 384. 
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sempre irá requerer do intérprete um maior grau de valoração dos seus conceitos, para sua 

aplicação mais adequada em cada caso posto, distanciando-o daquelas garantias cuja previsão 

constitucional de eficácia imediata. 

Isto não impede, contudo, que a finalidade do princípio sempre esteja à vista de quem 

o invoca, e do julgador que o analisa nos casos concretos. Trata-se, em linhas generalizantes, 

de norma destinada a preservar as relações jurídicas, sem interferências externas que não lhe 

sejam pertinentes. Nesta linha, o que Luís Roberto Barroso
3
 leciona é que o princípio da 

segurança jurídica: 

 

(...) encerra valores e bens jurídicos diversos (...) açambarca em seu conteúdo 

conceitos fundamentais para a vida civilizada, como a continuidade das normas 

jurídicas a estabilidade das situações constituídas e a certeza jurídica que se 

estabelece sobre situações anteriormente controvertidas. 

  

Cabe verificar, portanto, que na amplíssima esteira daquilo que melhor representa o 

Princípio da Segurança Jurídica, ainda desfilarão os valores norteadores não só do estado de 

direito, mas também da vida em sociedade. A título exemplificativo, muito mais importante 

do que dispor num texto normativo que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei”, será a aplicação deste princípio de forma antecedente, 

visando a estabilizar as próprias relações humanas que um dia convencionaram e selaram um 

pacto social de que os comportamentos dos indivíduos seriam regidos na forma da lei – 

mostrando, nesta hipótese, como alguns princípios, como o da Legalidade, decorrem também 

do Princípio da Segurança Jurídica. 

Como se vê, é da estabilização das relações que decorre a vida em sociedade. Não há 

como se conceber, na atualidade, que as sociedades mais modernas, que contam com maior 

volatilidade nos relacionamentos interpessoais, tenham de projetar e planejar o futuro dos 

cidadãos sem garantir um patamar mínimo de certeza comunitária de como os indivíduos 

deverão se portar, e o que estes podem (ou devem) esperar do Poder Público. 

Tampouco há como deixar de se perceber: apesar de não ser um instrumento a ser 

aplicado tão somente no Direito Público, o Princípio da Segurança Jurídica se faz 

especialmente relevante nesta seara, porquanto atua como limitador do ímpeto estatal que, em 

última análise, deve representar a sociedade que buscou se estabilizar. 

                                                           
3
 BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 49. 
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Um exemplo disso se encontra na interpretação de Hans Kelsen
4
, na sua praxe 

eminentemente positivista, que relaciona o princípio da segurança jurídica às interpretações 

das normas jurídicas – que nada mais são do que as significações advindas da leitura e 

interpretação dos textos positivados. Para o autor, a pluralidade de significados que se extrai 

de um enunciado positivado pelo legislador é inversamente proporcional ao grau de segurança 

jurídica que do texto se extrai.  

Noutras palavras, quanto mais objetivo e menos flexível for a interpretação de um 

texto elaborado pelo legislador, maior será a segurança jurídica da relação de que o texto 

pretende tratar. 

Nada obstante, explicitando uma visão mais pragmática, Dimitri Dimoulis
5
 concebe 

que a segurança jurídica se filia diretamente à previsibilidade das ações da Administração, 

dado que “o indivíduo não só conhece aquilo que pode e não pode fazer, e as consequências 

da eventual violação da norma, mas sabe também que o Estado não o surpreenderá”. 

Ainda nesta linha, mas numa constatação mais exauriente da necessidade de se 

observar a segurança e a estabilização das relações que os cidadãos têm com o Poder Público, 

valiosa é a observação de Weber-Duler
6
: 

 

A Administração irá gerar confiança em virtude da multiplicidade da atividade 

administrativa, de modos muito distintos, por exemplo, através de informações ou 

promessas, através de atos administrativos, através de contratos jurídico-

administrativos e através do ato de tolerar uma situação; além disso, 

regulamentações, a praxe administrativa até então, o trabalho de publicidade da 

Administração, bem como a existência de determinadas instituições públicas 

poderão ter como consequência confiança e disposições condicionadas à confiança 

do cidadão. Na justiça, a proteção da confiança se torna atual, sobretudo, frente a 

alterações jurisprudenciais, apesar de também ocorrerem outros fatos constitutivos 

de uma realidade que fundamentam confiança, como despachos dos tribunais, 

informações sobre recursos jurídicos ou informações de pessoas do tribunal. Por 

fim, inclusive o legislador vai ser fundamento para a confiança do cidadão, pois a 

tarefa da legislação é justamente garantir previsibilidade e possibilidade de 

avaliação. 

 

Fazendo um paralelo com a Constituição Federal, observa-se que o intuito primordial 

do legislador constituinte foi o de garantir, principalmente, uma proteção do governado em 

relação ao governo. Neste contexto, repise-se que o dispositivo constitucional é claro ao 

estatuir que “a lei não prejudicará (...)”, de tal modo a proteger o cidadão de modificações na 

                                                           
4
 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 

5
 DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2011. p. 86-87. 
6
 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva e 

irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 395. 
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legislação do ordenamento jurídico pátrio que possam inviabilizar ou perturbar as relações já 

pacificadas anteriormente. 

Sobre o referido dispositivo, aliás, convencionou-se na doutrina que as garantias do 

art. 5º, inc. XXXV da CRFB/88 são capazes de consubstanciar características do pressuposto 

objetivo do Princípio da Segurança Jurídica no direito brasileiro. Intimamente ligado à 

irretroatividade das leis, e da durabilidade do ordenamento jurídico
7
, o dispositivo pretendeu, 

de forma concisa e a um só tempo, resguardar as formas de relacionamento ali previstas (coisa 

julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido), das mudanças de comportamento que do 

Poder Público podem advir. 

Sem qualquer embargo, a doutrina reconhece também a formulação do aspecto 

subjetivo da segurança jurídica. Neste ponto, retoma-se à premissa de que, tratando-se de 

princípio implícito na Constituição Federal, a segurança jurídica necessita de certo grau de 

valoração e interpretação para ser levado a efeito. Por isso, para correta avaliação deste 

aspecto do princípio, buscar-se-á reconstruir os conceitos que circundam e edificam toda a 

noção de segurança nas relações jurídicas. 

E é justamente sob este prisma que o Princípio da Segurança Jurídica encontra amparo 

no Princípio da Proteção à Confiança. Como será visto mais a frente, a previsibilidade das 

ações estatais novamente recebe especial contorno quando este aspecto necessita ser aplicado 

num dado caso concreto de maior complexidade, observando-se também a legítima 

expectativa que da relação decorreu.  

 

2.2 O Princípio da Proteção à Confiança como aspecto subjetivo do Princípio 

da Segurança Jurídica 

 

A proteção à confiança é especialmente erigida no âmbito das relações com o Poder 

Público sob o sentido de que, advindo o ato do poder estatal, legitimado e constituído nos 

poderes democráticos, não será ele voltado contra o cidadão posteriormente, ou tampouco 

será revestido de ilegalidade quando de sua concepção. 

Para se ter noção de como estes valores de aspecto subjetivo se fazem presentes no 

direito pátrio, tamanha é a preocupação para que a modificação circunstancial dos atos e das 

decisões tomadas pela Administração Pública não provoquem consequências deletérias aos 

administrados, traindo-se a Confiança legítima, que a própria Lei de Introdução às Normas do 

                                                           
7
 ÁVILA, Humberto. “Teoria da Segurança Jurídica”. 5ª edição, rev. e amp. São Paulo: Malheiros, 2019, p. 367. 
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Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942) tem o cuidado de ressaltar, ao logo dos seus 

dispositivos, que os atos tomados ou revisados pela Administração Pública em geral, terão de 

observar a Segurança Jurídica.  

Tanto é assim, que o artigo 30 da LINDB é o seguinte: 

 

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na 

aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas 

e respostas a consultas. 

Parágrafo único: Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter 

vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão. 
 

É o que também reflete o seu artigo 24: 

 

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à 

validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já 

se houver completador levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado 

que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas 

situações plenamente constituídas. 

 

Isto posto, amoldando estes conceitos ao curso do presente trabalho voltado ao estudo 

de determinadas modificações nas relações jurídico-tributárias praticadas por um ente estatal, 

faz-se necessário invocar as palavras de Ricardo Lobo Torres
8
 sobre o Princípio da Confiança 

aplicado ao Direito Tributário: 

 

O princípio da proteção da confiança do contribuinte, construído principalmente 

pelo Tribunal Constitucional da Alemanha, aproxima-se do princípio da boa-fé e, 

como este, ingressa no direito administrativo e no tributário, mas é indefinível. Em 

linhas gerais, significa que o Estado deve respeitar a segurança dos direitos 

fundamentais do contribuinte, agindo segundo a moralidade e a equidade. Aparece 

amalgamado aos princípios da legalidade, irretroatividade e proibição de analogia. 

Mas também se consubstancia em inúmeros subprincípios e normas de proteção da 

expectativa do contribuinte, e em deveres da Administração, como sejam; 

irrevisibilidade do lançamento por erro de direito ou de valoração do fato, 

inalterabilidade do critério jurídico do lançamento e da resposta à consulta, 

irrevogabilidade das isenções condicionadas a encargo, do beneficiário, dever de 

assistência ao contribuinte e exclusão ou limitação de multas. 

 

Veja-se que não é absolutamente imprescindível que o princípio da proteção à 

confiança ou da segurança jurídica sejam suscitados em toda situação em que uma 

modificação de comportamento estatal está causando um distúrbio numa dada relação 

                                                           
8
 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, Rio de Janeiro: Renovar, -

2005. v. II, p. 570-571. 
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preestabelecida. Isto porque eles se fundem e deles decorrem inúmeras outras garantias dos 

administrados que, por si só, já podem ser suficientes para a resolução de uma demanda. 

Isso não impede, entretanto, que o Princípio da Proteção da Confiança atue num pano 

de fundo, como espécie de filtro subsidiário (e, como dito, subjetivo) que poderá ditar a 

estabilização das relações, o que inclusive peculiaridade do ordenamento jurídico brasileiro, 

haja vista que a concepção da Constituição só prevê os aspectos objetivos do Princípio da 

Segurança Jurídica. 

É o que destaca Misabel Abreu Machado Derzi, em brilhante obra sobre a Proteção da 

confiança, boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao Poder Judicial 

de Tributar
9
: 

 

Na ordem jurídica nacional, recorrer ao princípio da proteção da confiança em todos 

os seus desdobramentos, para enfocar a legalidade ou para aplicar a irretroatividade 

a todas as áreas do Direito, inclusive à Tributária, é absolutamente desnecessário e, 

em alguns casos, inadequado, como veremos. É que o princípio da proteção da 

confiança tem projeção subsidiária e poderá proteger o contribuinte de boa-fé 

mesmo nas hipóteses de atos ilícitos, praticados pelo Estado (o mesmo não se 

estende aos princípios da legalidade ou da irretroatividade). Assim, o campo de 

aplicação do princípio da proteção da confiança, na ordem constitucional brasileira, 

como princípio implícito, ético-jurídico geral, não coincide com a extensão que lhe é 

concedida em outros ordenamentos positivos. 

 

Ainda segundo Misabel, não só a confiança legítima decorrerá do princípio da 

segurança jurídica. Também deste será possível extrair o princípio da boa-fé objetiva, como 

fonte de deveres da Administração. Em que pese os dois princípios atuarem num segundo 

plano na aplicação do princípio da segurança jurídica, eles não se confundem, e tampouco são 

um só: 

 

Apesar das situações de superposição, entendemos que o princípio da confiança não 

se esgota com o da boa-fé objetiva, e a recíproca é também verdadeira. Existe um 

espaço de atuação da boa-fé objetiva, como fonte de deveres da Administração 

tributária, que a proteção da confiança não alcança. Assim, preferimos entender que 

ambos, proteção da confiança e boa-fé, sendo princípios constitucionais deduzidos 

da segurança jurídica, como valor e como princípio, se integram em muitas 

circunstâncias, como ocorre com a maioria dos princípios, mas não se anulam um no 

outro. 

 

Do exposto, resta evidente que o estudo destes dois aspectos do Princípio da 

Segurança Jurídica, quais sejam, o aspecto objetivo e o subjetivo, serão de suma relevância 

                                                           
9
 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva e 

irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 322. 
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para o presente trabalho, pois, a partir destes dois sistemas de interpretação, poderá ser criada 

uma base para interpretar a modificação dos regimes de tributação do ICMS que o Estado do 

Rio de Janeiro realizou, quais são os efeitos práticos de toda a mudança de comportamento do 

ente estatal, e se tanto os aspectos objetivos quanto os aspectos subjetivos do Princípio da 

Segurança Jurídica foram ofendidos no processo de supressão dos Benefícios Fiscais do 

Estado. 

 

2.3 O Interesse Público e sua valoração frente a outras garantias 

constitucionais 

 

Sem embargos do todo exposto quanto ao Princípio da Segurança Jurídica, doutro lado 

será relevante também analisar os motivos pelos quais o ente estatal pôde ser levado a 

modificar regras de um jogo já em andamento, que num primeiro momento aparentemente 

também o beneficiava.  

Neste cenário, sendo certo que um dos fundamentos que inspiraram as mudanças a 

serem analisadas, e as justificam no plano jurídico, foi a busca pelo atendimento ao interesse 

público, este será também objeto de estudo do presente trabalho. 

A noção do que é interesse público é compartilhada pelo Ministro Luís Roberto 

Barroso
10

 numa divisão evidente: para se debruçar sobre o interesse público, é necessário 

compreender que ele se comparte entre os interesses primários, e secundários. No ponto, 

assevera o jurista que: 

 

o interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins que 

cabe a ele promover: justiça, segurança, e bem-estar social. Estes são os interesses 

de toda a sociedade. O interesse público secundário é o da pessoa jurídica de direito 

público que seja parte em determinada relação jurídica – quer se trate da União, quer 

se trate do Estado-membro, do Município ou das suas autarquias. Em ampla medida, 

poderá ser identificado como o interesse do erário, que é o de maximizar a 

arrecadação e minimizar as despesas. 

 

Confira-se que a noção secundária do interesse público muito se alinha, num primeiro 

momento, com o tema que será abordado neste estudo. Sendo do interesse de um Estado a 

adesão a um plano de recuperação fiscal, e tratando-se de forma de alavancar suas receitas, 

afigura-se presente o interesse público secundário no caso vertente. 

                                                           
10

 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 70. 
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Nada obstante, há quem possa ponderar que, sendo o objetivo da pessoa jurídica de 

direito público interno o aumento das receitas para, presumidamente, garantir o cumprimento 

de demais funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Público, como o pagamento de 

salários dos seus servidores, e a implementação de Políticas Públicas previstas na 

Constituição, estar-se-ia diante de um interesse público que também se afeiçoa àquela noção 

primária. 

De toda sorte, no caso específico em análise, e diante dos princípios sobre os quais 

trata o trabalho, poder-se-ia aventar que mais uma complexidade reveste o tema: se o interesse 

público em destaque puder causar uma distorção no mundo jurídico, de tal modo a prejudicar 

e desestabilizar relações jurídicas pretéritas, causando, com isso, uma aparente violação a 

direito fundamental preservado pela Constituição Federal, estaria essa ofensa “perdoada”, por 

se tratar de um programa de política pública que objetiva atender à generalidade da 

população, com o bem-estar social?  

Ou, por outro ângulo, seria também do interesse da população que estas relações 

jurídicas pretéritas se mantivessem estabilizadas, para garantir, assim, que nenhum precedente 

pudesse autorizar, num futuro, a relativização deste mesmo direito fundamental (ou quiçá de 

outros direitos fundamentais) em relação aos demais cidadãos? Afinal, exsurge evidente, pelo 

menos de forma apressada, que a observância de princípios fundamentais também se 

caracteriza como grande objetivo do interesse público. 

Diante do aparente impasse, este é um ponto de inflexão do Ministro Barroso
11

 em sua 

obra, e não por acaso a problemática do estudo em exame: 

 

O problema ganha em complexidade quando há confronto entre o interesse público 

primário consubstanciado em uma meta coletiva e o interesse público primário em 

que se realiza mediante a garantia de um direito fundamental. A liberdade de 

expressão pode colidir com a manutenção de padrões mínimos da ordem pública; o 

direito de propriedade pode colidir com o objetivo de se constituir um sistema justo 

e solidário no campo; a propriedade industrial pode significar um óbice a uma 

eficiente proteção da saúde; a justiça pode colidir com a segurança, etc. 

 

Levando todo este cenário em conta, e observando-se os conceitos e fundamentos 

jurídicos já analisados até então, voltamo-nos ao tema central do estudo, notando que a grande 

controvérsia residirá, portanto, na compreensão da extensão que se deu a confiança do 

contribuinte ao aderir aos Incentivos Fiscais de ICMS concedidos no Estado do Rio de 
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 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 72. 
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Janeiro, e se esta confiança poderia ter sido, de fato, suplantada pela instituição de novas 

políticas públicas completamente antagônicas, que revogaram total ou parcialmente os 

sobreditos regimes especiais de tributação, para que o Estado do Rio de Janeiro pudesse 

buscar um reequilíbrio financeiro e fiscal. É o que se passa a analisar. 
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3 CAPÍTULO II – CALAMIDADE FINANCEIRA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO E O REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL – SUPRESSÃO DOS 

BENEFÍCIOS E INCENTIVOS FISCAIS DO ICMS 

 

3.1 Adesão do Estado do Rio de Janeiro ao Regime de Recuperação Fiscal 

para superar a Calamidade Financeira: requisitos do regime 

 

Tendo em vista a calamidade financeira e orçamentária que acompanha o Estado do 

Rio de Janeiro desde meados da última década, reconhecido pela Lei Estadual nº 7.483 de 08 

de Novembro de 2016, fez-se necessário que medidas mais enérgicas fossem tomadas para 

que o estado não sucumbisse e deixasse de cumprir, em grau ainda mais elevado, com seus 

compromissos constitucionais e a prestação dos serviços públicos. 

Por esta razão, aderiu o Estado do Rio de Janeiro ao Regime de Recuperação Fiscal de 

que trata a Lei Complementar nº 159 de 19 de maio de 2017, instituída para “corrigir os 

desvios que afetaram o equilíbrio das contas públicas, por meio da implementação das 

medidas emergenciais e das reformas institucionais determinadas no Plano de Recuperação 

elaborado previamente pelo ente federativo que desejar aderir a esse Regime”. 

Tratou-se, sobretudo, de um esforço proposto pela União Federal, para que os Estados 

da Federação pudessem contornar o insustentável quadro de pouca liquidez e insolvência para 

o qual caminhavam, tendo sido direcionado para aqueles que tivessem dívida consolidada 

superior à receita corrente líquida anual, somatório de despesa com pessoal e serviço superior 

a 70% (setenta por cento) da receita corrente líquida, e disponibilidade de caixa desvinculado 

inferior às obrigações a pagar. 

Era nítido que qualquer Estado nesse tipo de situação financeira dificilmente 

conseguiria reorganizar suas finanças sem contar com o respaldo de um plano que 

flexibilizasse obrigações e prazos fiscais, e que traçasse metas de ajuste fiscal para a 

equacionalização dos passivos e a administração responsável das receitas do ente. 

Neste contexto, e tal como previsto ainda no seu Projeto de Lei Complementar
12

, para 

que um Estado pudesse gozar de benefícios como a redução temporária no pagamento da 

dívida com a União, e a possibilidade de contratar operações de crédito para reorganização 
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 Disponível em:  

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node05401pi7k8ucghi8f5vkl3jay15

743524.node0?codteor=1527604&filename=PLP+343/2017  . Acesso em: 04/09/2021. 
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das suas contas, seria necessário realizar uma série de concessões e adaptações, por meio do 

advento de políticas de arrefecimento dos gastos públicos e modificação da administração 

tributária. 

Assim, o Plano de Recuperação Fiscal foi oferecido para o ente estatal, prevendo 

medidas predeterminadas para sua adesão, como a privatização de empresas do setor 

financeiro, elevação da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores, adaptação do 

regime próprio de previdência dos servidores para as regras do Regime Geral de Previdência 

Social, e, dentre outras medidas, a que enseja ensejou o objeto do presente estudo: a redução 

dos incentivos fiscais. 

Em verdade, esta redução dos Benefícios Fiscais do Estado, que consubstanciava tanto 

a vedação de criação de novos incentivos, quanto a supressão daqueles já vigentes antes da 

criação do Regime de Recuperação Fiscal, já era pautada em todo território nacional há alguns 

anos, mas por motivo diverso.  

Numa breve síntese, a distribuição constitucional da competência para instituição do 

ICMS singularmente por cada Estado da Federação possibilitava que cada Unidade da 

Federação adotasse suas próprias medidas para disciplinar a instituição do imposto em seus 

territórios, da forma que melhor entendessem. 

Nada obstante, diante da pujança arrecadatória que sempre lhe foi peculiar, em razão 

da tributação do consumo, que é um dos grandes signos econômicos da sociedade 

contemporânea, o ICMS facilmente se tornou a moeda de barganha dos Estados para angariar 

novos contribuintes. Nesse sentido, muita da atenção dos entes estaduais em relação a este 

imposto era direcionada para que novas empresas fossem atraídas para o Estado por meio de 

melhores possibilidades tributárias ligadas ao ICMS, possibilitando-se uma maior arrecadação 

ao ente público posteriormente.  

Entretanto, a instituição de políticas fiscais relacionadas à diminuição da tributação de 

determinadas mercadorias logo se confundiu com um “passe-livre” pelos Estados, tendo em 

vista que uma desenfreada criação de Regimes de Benefícios Fiscais questionáveis, que 

podiam chegar à desoneração completa da carga fiscal de determinadas atividades da 

economia, sem sequer seguir os preceitos constitucionais de aprovação desses regimes, passou 

a ser realizada pela maioria das unidades da federação. 

Assim, teve início o que se convencionou denominar de “Guerra Fiscal do ICMS”, 

que se caracterizava pela concessão desenfreada de Benefícios Fiscais pelos Estados da 

Federação, numa tentativa de atrair para si a maior quantidade possível de contribuintes, em 
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troca do oferecimento de regimes de tributação cada vez mais vantajosos e de menor 

onerosidade para as sociedades empresárias. 

Entretanto, como não poderia deixar de ser, a atuação dos estados brasileiros na 

intitulada Guerra Fiscal muito custou aos participantes da referida disputa. Tendo em vista a 

instituição de inúmeros regimes especiais sem respaldo constitucional, a inexorável perda de 

receita dos Estados que não tinham condições financeiras de realizar tantas benesses fiscais 

para entrar neste páreo, e diversos outros fatores que influenciavam negativamente a 

arrecadação do ICMS pelos estados, tornou-se necessário um acerto de contas entre todos os 

entes tributantes, para que gradativamente estes Benefícios começassem a se dissipar, e o país 

finalmente pudesse buscar o reequilíbrio da tributação do imposto no seu território. 

Sendo assim, ciente dessas condições, e também necessitando da criação de novas 

receitas capazes de suplementar aquelas que se perderam com os benefícios fiscais que 

promulgou durante o ápice da Guerra Fiscal, o Estado do Rio de Janeiro decidiu por 

prosseguir com a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, a qual foi autorizada pela 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei Estadual nº 7.629 de 09 

de junho de 2017. Este seria o começo, portanto, de um projeto que modificaria a sistemática 

de tributação do ICMS de diversos contribuintes do Estado, tendo em conta o preenchimento 

do requisito de supressão dos benefícios fiscais que requereu o Regime de Recuperação 

Fiscal. 

 

3.2 A supressão dos Incentivos e Benefícios Fiscais do ICMS no Estado, e seus 

efeitos 

 

Se por um lado a Recuperação Fiscal de um Estado deve passar objetivamente por 

uma obtenção de receitas que supere a realização de despesas (ou seja, ter um saldo financeiro 

positivo), é bem verdade também que a inovação na busca por novas fontes arrecadatórias 

deve ser feita com base em profundos estudos técnicos que possam projetar os impactos 

dessas medidas para todos os segmentos da população que possam ser afetados pelas novas 

cobranças, por melhor, mais urgente, e mais importante que seja a intenção inicial. 

Diz-se isso pois, desde a promulgação da lei autorizativa da adesão ao Regime de 

Recuperação Fiscal, o Estado do Rio de Janeiro fez questão de demonstrar que a quitação das 

folhas de pagamento do pessoal ativo e inativo do serviço público estadual, conforme inciso 
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II, do § 2º do artigo 1º da indigitada lei, seria um dos principais objetivos da retomada 

econômica do ente estatal: 

 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Regime de Recuperação 

Fiscal, consoante o Plano de Recuperação do Estado do Rio de Janeiro, em 

cumprimento com a Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, que terá 

vigência de 36 (trinta e seis) meses a contar do ato do Presidente da República que a 

homologar e der início à vigência do Regime de Recuperação Fiscal, após a emissão 

de parecer prévio favorável ao Plano de Recuperação pelo Ministério da Fazenda e a 

posse dos membros titulares do Conselho de Supervisão admitida uma prorrogação, 

se necessário, por período não superior ao originalmente fixado. 

(...) 

§ 2º O Plano de Recuperação Fiscal de que trata este artigo, deverá: 

(...) 

II - priorizar a quitação das folhas de pagamento de pessoal ativo e inativo do 

serviço público estadual. 
 

O adimplemento dos salários e aposentadorias dos servidores vinha sendo alvo de 

reiteradas manifestações e críticas por parte da população (inclusive do Poder Judiciário
13

), 

tamanha era a crise para o pagamento do serviço público, que se tornou insustentável e 

provocou deletérias consequências que são sentidas até a presente data.  

Todavia, em que pese a legitimidade e a aparente justeza da iniciativa, a tentativa a 

qualquer custo de se direcionar recursos para o fim específico de pagar o salário dos 

servidores e o vencimento dos aposentados acabou por ensejar a adoção de controversas 

medidas fiscais em face dos demais contribuintes do Estado. 

Isso porque, no âmbito do sobredito alinhamento entre o ideal de aquecimento da 

atividade arrecadatória de um Estado em crise, e a supressão de Incentivos Fiscais – que era 

de fato um requisito para adesão do Estado ao Plano de Recuperação Fiscal –, nasceram duas 

espécies tributárias que impactaram as atividades empresariais de inúmeros contribuintes 

fluminenses, sujeitos à incidência do ICMS, que usufruem, ou usufruíam, de Incentivos 

Fiscais relativos ao referido imposto. 

Tratavam-se, pois, do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, denominado “FEEF”, e do 

Fundo Orçamentário Temporário, denominado “FOT”, sucessor direto daquele.  

Os mencionados fundos foram planejados para serem os aliados do governo estadual 

na tentativa da reversão do estado de calamidade financeira. Além de decorrerem dos 

requisitos prévios da Lei de Recuperação Fiscal dos Estados, também tiveram inspiração 

normativa no Convênio ICMS 42 de 03 de maio de 2016, que reforçou a preocupação e o 
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desejo dos entes federativos de reduzir os benefícios fiscais do imposto então vigentes por 

todo o país, para que pudessem então ser criadas novas formas de arrecadação em meio à 

crise, e para que a distorção concorrencial causada pela Guerra Fiscal do ICMS pudesse ser 

combatida.  

Por oportuno, veja-se o teor do predito Convênio, elaborado pelo Conselho Nacional 

de Política Fazendária (CONFAZ), órgão máximo de gestão e deliberação dos Benefícios e 

Incentivos Fiscais do ICMS no país: 

 

Cláusula primeira: Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente 

aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os 

decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor 

ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos: 
 

Assim, para o Estado do Rio de Janeiro, estes Fundos foram idealizados como forma 

única e compacta para suprimir, de uma só vez, a esmagadora maioria dos Benefícios e 

Incentivos Fiscais do Estado. Dentre estes, uma grande parcela se tratava de Benefícios 

Fiscais instituídos ao arrepio da Constituição Federal, e que não aparentavam cumprir grandes 

funções sociais ou oferecer impacto positivo para a população. Portanto, para suprimir esses 

regimes, inicialmente foi instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Financeiro (FEEF), por 

meio da Lei Estadual nº 7.428 de 25 de agosto de 2016: 

 

Art. 1º. Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, temporário, 

pelo prazo de 2 (dois) anos e com a finalidade de manutenção do equilíbrio das 

finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Em linhas gerais, o FEEF cuidava da exigência de 10% (dez por cento) do montante 

desonerado de ICMS do contribuinte que estava enquadrado em algum regime de Benefício 

ou Incentivo Fiscal, pelo prazo de 02 (dois) anos; deste modo, os Incentivos e Benefícios 

Fiscais do Estado seriam parcialmente suprimidos, em virtude do depósito ao referido fundo: 

 

Art. 2º A fruição do benefício fiscal ou incentivo fiscal, já concedido ou que vier a 

ser concedido, fica condicionada ao depósito ao FEEF do montante equivalente ao 

percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o valor do 

imposto calculado com e sem a utilização de benefício ou incentivo fiscal concedido 

à empresa contribuinte do ICMS, nos termos do Convênio ICMS 42, de 3 de maio 

de 2016, já considerado no aludido percentual a base de cálculo para o repasse 

constitucional para os Municípios (25%).  

 

Entretanto, conforme prenunciado pela Lei que reconhecia a Calamidade Pública 

Financeira do Estado, esta proposta legislativa também tinha claro intuito de priorizar o 
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direcionamento de receita para o pagamento dos servidores estaduais, tal como confessado 

sem qualquer embargo ou restrição logo no seus artigos 2º-A e 6º, e pelo art. 9º, em relação à 

previdência dos servidores aposentados. Em outros termos, o aludido fundo se destinava, de 

uma só vez, a atender a condição para ingresso no Regime de Recuperação Fiscal, e a facilitar 

o pagamento dos servidores públicos, os dois maiores objetivos do Estado à época, temas de 

absoluto Interesse Público: 

 

Art. 2º-A O cálculo do montante a ser depositado no FEEF de que trata o art. 2º 

poderá ser realizado na forma de um dos regimes previstos no Anexo I.  

(...) 

§ 3º Os recursos oriundos do depósito de que trata o caput deste artigo deverão ser 

destinados, prioritariamente, para o pagamento de remunerações e vantagens de 

servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado. 

Art. 6º Os recursos auferidos pelo FEEF serão destinados ao equilíbrio fiscal do 

Tesouro do Estado, observado o disposto no art. 10 desta Lei. 

Parágrafo Único - A destinação prevista no caput ficará condicionada ao 

adimplemento integral da folha de pagamento dos servidores públicos por parte do 

Poder Executivo, ficando vedada, quando houver atraso no pagamento, qualquer 

movimentação de recursos do FEEF para outra finalidade que não seja o 

adimplemento dos trabalhadores com pagamento em atraso.  

Art. 9º O saldo porventura existente, à época da extinção do FEEF, deverá ser 

revertido ao Rioprevidência ou a fundo que, porventura, venha a substituí Io.  

 

O que a nova legislação para cumprimento do Regime de Recuperação Fiscal não 

observou, no entanto, foi que a mencionada exação, na verdade, criava hipótese de incidência 

com características próprias de um tributo, o que demonstrava aparente desacordo com a 

Constituição Federal.  

Além disso, o novo fundo direcionava recursos de forma que também violava a Carta 

Maior, e, além disso, revogava diversos Incentivos Fiscais que não poderiam ser suprimidos 

naquele momento – o que veio a ser motivo para diversas interpelações judiciais, e de muitos 

atritos entre o Poder Público e os contribuintes que tiveram seus Incentivos Fiscais 

suprimidos. 

Esses vícios foram capazes de colocar a higidez da exação ao FEEF sob análise do 

Poder Judiciário em diversas demandas, e instaram a instituição posterior do Fundo 

Orçamentário Temporário, que visava a corrigir as incorreções apresentadas pelo primeiro 

fundo. Não obstante, será constatado que nem a introdução do FEEF na sistemática de 

tributação do ICMS, e tampouco a conversão do FEEF para o FOT, foi feito de acordo com os 

princípios e limitações do poder de tributar pelo Estado do Rio de Janeiro, sobretudo no que 

tange a Segurança Jurídica. Para se compreender como foi dado esse processo, vejamos o 

capítulo abaixo. 
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3.3 Vícios estruturais do FEEF que causaram sua posterior revogação 

 

Diante da profusão de inovações que foram trazidas pelo FEEF na sua instituição, se 

demonstrava difícil precisar qual era a sua verdadeira natureza jurídica. Neste cenário, ainda 

que a justificativa inicial para o seu advento tenha sido a mera revogação dos benefícios 

fiscais vigentes do estado, é de se observar que não era necessária uma proposição legislativa 

que criasse obrigação de realização de depósito em conta de rubrica específica (FEEF), além 

de demais obrigações acessórias que instruem o seu pagamento. 

Ocorre que, por assim fazer, o FEEF acabou por criar hipótese de prestação pecuniária 

em moeda (depósito), compulsória, instituída por lei, e que não derivava de sanção por ato 

ilícito. Criou, ainda, obrigações acessórias para pagamento, que se vinculavam exclusiva e 

particularmente ao pagamento de valores ao referido Fundo. 

Tudo levou a crer, por isso, que o FEEF atendia aos pressupostos legais erigidos pelo 

art. 3º do Código Tributário Nacional (CTN), bastando para que fosse caracterizado como um 

legítimo tributo: 

 

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 

 

Neste momento, contudo, testemunhou-se o primeiro empecilho relativo à instituição 

do FEEF: se o referido fundo se enquadrava como uma prestação pecuniária com 

características explicitamente tributárias, em qual das espécies dos tributos ele poderia se 

encaixar? Ademais, se tributo fosse considerado, o FEEF atendia aos parâmetros 

constitucionais para sua instituição? 

A toda evidência, estas questões se mostram mais complexas do que uma mera 

revogação de Incentivos Fiscais pretenderia ser. É que, atualmente, a doutrina e a 

jurisprudência majoritária reconhecem a existência de 05 (cinco) espécies tributárias 

(pentapartite): Impostos, Taxas, Contribuições Sociais, Contribuições de Melhoria e 

Empréstimos Compulsórios. E dentre as cinco espécies, existem argumentos que justificariam 

o enquadramento do FEEF especialmente em 03 (três) delas, notadamente, o Imposto, a 

Contribuição Social e o Empréstimo Compulsório. 

Como Imposto, se for considerado que o FEEF é um aumento do importe do ICMS 

nos incentivos fiscais, o FEEF seria, portanto, uma parcela do próprio ICMS. Esta é, 
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inclusive, a interpretação adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, nas causas levadas ao Poder Judiciário acerca deste Fundo. Exemplificativamente
14

: 

 

As empresas pagarão o mesmo ICMS que já recolhem desde sempre. Apenas o farão 

agora, numa extensão um pouco maior. A obrigação de pagar instituída pela Lei n° 

7.428/16 não tem por objeto nenhum outro tributo senão o velho e conhecido ICMS, 

exigido com base nas competências legislativas constitucionalmente atribuídas ao 

Estado, não havendo violação aos artigos 146, 148, 149 e 154 da Constituição 

Federal. 

 

Noutro giro, se for considerado que os recursos do FEEF têm destinação vinculada ao 

Fundo de mesmo nome, cuja utilização é definida para o equilíbrio fiscal, do funcionalismo, e 

previdenciário, notadamente como estabelecido no Parágrafo Único do artigo 6º da Lei nº 

7.428/2016, o FEEF estaria hipoteticamente enquadrado como Contribuição Social. 

Por fim, em virtude do pagamento ao FEEF ser tratado como “Depósito” e com a 

previsão de uma espécie de ressarcimento (Parágrafo Único do artigo 4º da Lei nº 

7.428/2016), poder-se-ia aventar a hipótese de que o FEEF é um Empréstimo Compulsório. 

Ocorre que essa permeabilidade entre classes tributárias diversas acaba por violar 

proeminentes e basilares normas do Sistema Tributário Nacional, sob qualquer ângulo que 

seja enxergada a natureza do FEEF; se tratavam de incorreções estruturais que prejudicaram a 

continuidade do Fundo no Estado do Rio de Janeiro, e que, em última análise, ensejaram a 

edição do também controverso Fundo Orçamentário Temporário, em sua substituição. 

Para que se tenha conhecimento de cada fundamento que se colocou em oposição à 

continuidade do FEEF no Estado, veja-se a análise feita abaixo. 

 

3.4 FEEF como Imposto 

 

Caso o FEEF seja considerado como um mero aumento do ICMS, a sua instituição 

seria indevida, visto que a Constituição Federal veda a instituição de impostos vinculados a 

Fundos, ou vinculados a finalidades orçamentárias específicas, como demonstrado abaixo. 

Como dito anteriormente, o Convênio ICMS 42/16, ao pretender “criar” a hipótese de 

incidência do FEEF, mencionou que o recolhimento, pelos contribuintes, deveria ser realizado 

a um determinado Fundo de Equilíbrio Fiscal a ser instituído pelos Estados: 

                                                           
14

 Disponível em:  
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Cláusula Primeira: Ficam os estados e o distrito federal autorizados a, relativamente 

aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os 

decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor 

ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos: 

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem no fundo de 

que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do 

respectivo incentivo ou benefício; ou 

(...) 

Cláusula Segunda: a unidade federada que optar pelo disposto no inciso i da cláusula 

primeira instituirá fundo de equilíbrio fiscal, destinado à manutenção do equilíbrio 

das finanças públicas, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o 

inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo. 
 

Dessa maneira, de acordo com o Convênio ICMS 42/16, os valores deveriam ser 

recolhidos pelos contribuintes com destino a esse fundo a ser instituído por cada Estado da 

Federação. 

Por seu turno, todavia, ao instituir o seu FEEF, o Estado do Rio de Janeiro além de 

confirmar que a destinação dessa exigência estava vinculada a um Fundo específico, ainda 

estabeleceu que a utilização prioritária das receitas de dele decorreriam seriam todas voltadas 

para fins de pagamento do funcionalismo público estadual, e dos gastos previdenciários: 

 

Art. 6º - Os recursos auferidos pelo FEEF serão destinados ao equilíbrio fiscal do 

Tesouro do Estado, observado o disposto no art. 10 desta Lei. 

Parágrafo Único - A destinação prevista no caput ficará condicionada ao 

adimplemento integral da folha de pagamento dos servidores públicos por parte do 

Poder Executivo, ficando vedada, quando houver atraso no pagamento, qualquer 

movimentação de recursos do FEEF para outra finalidade que não seja o 

adimplemento dos trabalhadores com pagamento em atraso. 

(...) 

Art. 9º - O saldo porventura existente, à época da extinção do FEEF, deverá ser 

revertido ao Rioprevidência ou a fundo que, porventura, venha a substituí-lo. 

 

Destarte, claramente a destinação da exação tributária, nos termos da Lei nº 

7.428/2016, seria para um Fundo que teria, primordialmente, destinações específicas, 

inclusive quanto ao saldo existente após seu encerramento. 

Contudo, certo é que a Constituição Federal veda expressamente a vinculação de 

impostos (como o ICMS) a Fundos, e também aos específicos fins de pagamento do 

funcionalismo público e da previdência dos servidores aposentados, como registrado no artigo 

167, inciso IV da Constituição Federal: 

 

Art. 167. São vedados: 

(...) 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 

159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 

manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 
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administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 

212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação 

de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; 
  

Tanto é assim que, em atenção ao princípio da não afetação as receitas dos impostos, o 

Supremo Tribunal Federal, de forma reiterada, declara a inconstitucionalidade de aumentos ou 

instituição de impostos criados com destinação vinculada a fins específicos, tal como 

pretendeu o FEEF: 

 

“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 13.133/2001 do Estado do Paraná que 

instituiu o Programa de Incentivo à Cultura, vinculando parte da receita do ICMS ao 

Fundo Estadual de Cultura. Violação ao art. 167, IV, da CF. Precedentes. Ação 

direta julgada procedente.”
15

 

 

“IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – 

MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – VINCULAÇÃO DA DIFERENÇA A ÓRGÃO, 

FUNDO OU DESPESA. A teor do disposto no inciso IV do artigo 167 da 

Constituição Federal, é vedado vincular receita de impostos a órgão, fundo ou 

despesa. Inconstitucionalidade dos artigos 1º e 2º da Lei nº 10.983/97, do Estado do 

Rio Grande do Sul.” 
16

 

 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONSTITUCIONAL. IMPOSTOS. VINCULAÇÃO A ÓRGÃO, FUNDO OU 

DESPESA. AFRONTA AO INCISO IV DO ART. 167 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 183.906 e 

o RE 213.739, ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, declarou 

inconstitucionais os arts. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º da Lei 6.556/1989, bem assim das 

Leis 7.003/1990, 7.646/1991 e 8.207/1992, todas do Estado de São Paulo, por 

violação ao inciso IV do art. 167 da Constituição Federal, que veda a vinculação da 

receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. 2. Do mesmo vício padecem as Leis 

paulistas 8.456/1993, 8.997/1994, 9.331/1995 e 9.464/1996. Precedente: RE 

585.535, da relatoria da ministra Ellen Gracie. 3. Agravo regimental desprovido.”
17 

 

  

Diante deste cenário, destaca-se que a destinação predeterminada do FEEF não está 

enquadrada nas exceções do inciso IV do artigo 167 da CF, vistos acima. Em adição, a 

Jurisprudência do STF é uníssona pela inconstitucionalidade, por completo, das criações e 

aumentos de impostos destinados a Fundo específico. 

 

3.5 FEEF como Contribuição Social 

 

                                                           
15

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.529, Plenário. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 

14/06/2007. 
16

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR no RE 419795/RS, Primeira Turma. Relator: Min. Marco Aurélio. 

Julgamento: 22/02/2011. 
17

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento 635243/SP. Segunda Turma. Relator:  Min. 

Ayres Britto. Julgamento: 13/09/2011. 
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Sem prejuízo das constatações que levam a crer que o FEEF é uma extensão do 

próprio ICMS, a análise das normas concernentes ao referido fundo também faz surgir a 

impressão de que essa nova exação tributária guarda algumas características similares a uma 

Contribuição Social. 

Isso porque sua arrecadação é vinculada a um Fundo, com destinação específica 

(Cláusula Primeira do Convênio ICMS 42/16 e inciso I do artigo 4º da Lei nº 7.428/2016), o 

que reflete uma das características marcantes que afasta a espécie tributária ora analisada dos 

impostos.  

Neste fio, repise-se que o Parágrafo Único do artigo 6º e o artigo 9º da Lei nº 

7.428/2016 ainda sobrelevam que, para o Estado do Rio de Janeiro, a principal e prioritária 

destinação do FEEF possui finalidades de pagamento do funcionalismo público e da 

previdência dos servidores inativos. 

Logo, poderia haver certa aproximação do FEEF ao conceito de Contribuição Social. 

Neste sentido, o conceito de Contribuição cunhado por Luciano Amaro
18

 é de grande valia: 

 

A característica peculiar do regime jurídico deste terceiro grupo de exações está na 

destinação a determinada atividade, exercitável por entidade estatal ou paraestatal, 

ou por entidade não estatal reconhecida pelo Estado como necessária ou útil à 

realização de uma função de interesse público. (...) 

É a circunstância de as contribuições terem destinação específica que as diferencia 

dos impostos, enquadrando-as, pois como tributos afetados à execução de uma 

atividade estatal ou paraestatal específica, que pode aproveitar ou não ao 

contribuinte, vale dizer, a referibilidade ao contribuinte não é inerente (ou essencial) 

ao tributo, nem o fato gerador da contribuição se traduz na fruição de utilidade 

fornecida pelo Estado. Marco Aurélio Greco compara as contribuições com os 

impostos e taxas; liga o imposto ao poder de império do Estado; conecta a taxa com 

a ideia de benefício (que alguns referem como contraprestação); e associa as 

contribuições ao “conceito de solidariedade em relação aos demais integrantes de 

um grupo social ou econômico, em função de certa finalidade. 
  

As palavras do professor ilustram que a classificação das contribuições advém da 

destinação de sua arrecadação, que não teve como fato gerador a ocorrência prévia de 

qualquer ato estatal específico e divisível. 

Não obstante, se assim o fosse, a instituição do FEEF representaria igualmente 

algumas inconstitucionalidades. 

De plano, é certo que a instituição de Contribuições Sociais é exclusiva da União. 

Numa lógica de Federalismo Fiscal, apenas a União pode instituir contribuição social, exceto 
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definidas exceções, sobre a qual não está incluído o FEEF. Nesse sentido, é expresso o artigo 

149 da Constituição Federal: 

 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o 

disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
 

 Portanto, os Estados não possuem competência para instituir Contribuição Social. Em 

outra vertente, ademais, a Constituição Federal é expressa ao estabelecer os únicos critérios 

materiais de incidência possíveis para as Contribuições Sociais a serem suportadas pelas 

empresas, quais sejam: 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 

empregatício; 

b) a receita ou o faturamento;  

c) o lucro; 

(...) 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. 
 

Ao revés das únicas previsões constitucionais, a hipótese de incidência do FEEF é 

“fruição de incentivo fiscal do ICMS”, onerado em 10% (dez por cento) da diferença que o 

contribuinte apura com, e sem a utilização do benefício, em relação às operações comerciais 

do período de referência. Neste sentido, a incidência se dá sobre hipotética exação tributária. 

Não há como confundir essa hipótese com folha de salário, receita, faturamento, lucro ou 

importação. 

Assim, ainda que se compreenda que o FEEF é uma Contribuição Social, a sua 

instituição é descabida pela ausência de competência tributária por Estados da Federação, nos 

termos do artigo 149 da Constituição Federal; e de forma paralela, pela criação de hipótese de 

incidência desconexa das previstas no artigo 195 da Constituição Federal. 

Novamente, a jurisprudência não convalida similares inconstitucionalidades, como 

exposto a seguir: 
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EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E 

FARMACÊUTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Na 62/2002, DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA.  

COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-

MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

NÃO PROVIDO. 

I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei 

Complementar na 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a 

compulsoriedade de sua cobrança.  

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para 

a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de 

interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas 

exceções, contidas no arts. 149, § Ia, e 149-A da Constituição. À exceção desses 

dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição 

de contribuição, seja qual for a sua finalidade. 

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada 

matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. 

Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que 

lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. 

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por 

finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão 

"regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, 

odontológicos e farmacêuticos.
19

 

 

E ainda que se sustente que o § 1º do art. 149 da Constituição Federal concebe a 

criação de Contribuições Sociais pelos Estados, para o custeio da previdência dos seus 

servidores, certo é que o mesmo dispositivo faz questão de delimitar que a cobrança só poderá 

ser feita em face dos “servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas”, o que 

demonstra, mais uma vez, que a instituição do FEEF sobre os contribuintes do ICMS que 

fruem de determinados Incentivos Fiscais no Estado não encontra respaldo no texto 

constitucional. 

 

3.6 FEEF como Empréstimo Compulsório 

 

Aventada as duas possibilidades anteriores, tem-se que o FEEF guarda certas 

similaridades também com a espécie tributária do Empréstimo Compulsório. 

As similitudes gravitam principalmente em torno do fato de que a exação tributária foi 

instituída com base em suposto desequilíbrio fiscal e previdenciário do Estado do Rio de 

Janeiro, pelo que, dessa forma, os contribuintes deveriam fazer “depósito” no Fundo 

correspondente, para reverter a situação de emergência. 
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Todavia, para que se compreenda o real sentido e o efeito do modo de funcionamento 

do FEEF, é necessário se debruçar sobre o conceito de “depósito”, haja vista a possibilidade 

de se retornar aos contribuintes os valores que, num primeiro momento, foram exigidos do 

Poder Público para combater a crise, o que é justamente um dos aspectos que aproximam o 

referido Fundo desta espécie tributária. 

Neste cenário, para melhor análise, vejamos o conceito do vocábulo, segundo o 

Dicionário Michaelis: 

 

DEPÓSITO 

de·pó·si·to 

sm 

1 Ação de depositar. 

2 O que se depositou. 

3 Alguma coisa dada como penhor ou garantia de cumprimento de uma obrigação: 

Carlos fez reserva para quatro noites no hotel, e este exigiu um depósito de uma 

diária para confirmá-la. 

4 Dinheiro colocado em qualquer estabelecimento bancário: Minha empregada fez 

um depósito de cem reais em sua caderneta de poupança este mês. 

5 Lugar comercial onde se guardam provisoriamente certas mercadorias e materiais 

para venda; armazém, reservatório: O rapaz comprou todos os pisos e azulejos da 

nova casa no depósito de materiais de construção.
20

 

 

Sem embargos, para mais profunda investigação, cabe analisar também o significado 

do verbo “depositar”: 

 

DEPOSITAR 

de·po·si·tar 

vtdi 

1 Colocar algo em algum lugar: “Depositei minha taça vazia em cima da mesinha, a 

meu lado” (EV). 

vtdi 

2 Pôr dinheiro em depósito para obter rendimentos: Carmem abriu uma poupança e 

nela depositou todas as economias. 

vtdi 

3 Guardar em lugar seguro: João depositou os contratos importantes no cofre da 

empresa. 

vtdi 

4 Entregar em confiança: “D. Quitéria o adora, deposita nele uma confiança 

ilimitada e costuma dizer que, acima do Dr. Falkenburg, só Deus” (EV). 

vtdi 

5 Colocar com solenidade: Os filhos depositaram as cinzas do pai na capela da 

família. 

vpr 

6 Formar depósito no fundo: Os resíduos de sabão depositaram-se na bacia. 

vtd 
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7 JUR Dar como garantia de pagamento de uma dívida ou do cumprimento de um 

compromisso: Ao liberar o empréstimo, o banco exigiu que ele depositasse todos os 

seus imóveis.
21

 

  

Observe-se que não há, em nenhum dos significados desses dois vocábulos, qualquer 

termo que permita concluir que depósito seria pagamento ou transferência de propriedade – 

muito menos uma transferência definitiva. Ao revés, o “depósito” significa uma forma de 

manutenção da propriedade. É que, quem deposita, continua, pelo menos em tese, com a 

propriedade do bem depositado. 

 Assim, se o contribuinte faz um depósito ao FEEF, teoricamente, se acredita que o 

Estado, através de exação tributária, estaria a exigir um empréstimo do ente particular, o qual, 

em algum momento, seria restituído. Por oportuno, entende-se que este depósito, de alguma 

forma, se coadunaria com a regra esculpida no parágrafo único do artigo 4º da Lei do FEEF, 

que autoriza a posterior prorrogação dos Incentivos e Benefícios Fiscais suprimidos pelo 

fundo, como meio de ressarcimento aos contribuintes: 

 

Art. 4º Constituem receitas do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF: 

(...) 

Parágrafo único - Fica prorrogado, nos termos de decreto específico, o prazo de 

fruição de benefício ou incentivo fiscal de empresa que proceder conforme o 

disposto no inciso I do art. 4º, pelo período necessário ao ressarcimento do montante 

depositado no FEEF. 
 

Com efeito, a única espécie tributária em que todos esses aspectos se consubstanciam 

é a do Empréstimo Compulsório. Não por acaso, esta questão foi levantada pela Procuradoria 

Geral da República
22

 (PGR) no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.635/RJ, 

que tramita perante o Supremo Tribunal Federal e aguarda julgamento definitivo de mérito até 

a presente data. A ação versa sobre todos os indícios suscitados acima acerca dos vícios 

constitucionais formais e materiais que acompanharam a instituição do FEEF, tendo sido 

proposta pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), após noticiados os apelos dos 

contribuintes sobre a inconsistência estrutural do FEEF.  

Nesse sentido, vale notar que, segundo o parquet, a previsão de uma forma de 

“ressarcimento” dos valores gastos com o fundo, bem como o direcionamento incondicional 

                                                           
21
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dos recursos do fundo para adoção de medidas públicas específicas denotam claramente que o 

FEEF foi pensado como medida emergencial para solucionar a Calamidade Financeira do 

Estado – o que, contudo, não poderia ser feito sem que se observassem os limites técnicos que 

deveriam separar a medida fiscal de supressão de regimes especiais, da espécie tributária do 

Empréstimo Compulsório, sob pena de se colocar em perigo a Segurança Jurídica da 

sistemática tributária do Estado: 

 

Embora o Governador defenda que não houve criação de nova espécie tributária, 

mas mera instituição de um adicional ao ICMS já pago pelos contribuintes, não é o 

que se extrai da leitura atenta aos termos da Lei nº 7.428/2016. (...) Além de vincular 

o produto da arrecadação ao pagamento de despesas com servidores públicos e, 

sucessivamente, com saúde, educação e segurança pública, a lei, como já dito, prevê 

o ressarcimento do valor “pago a mais” a título de ICMS. Não se trata, portanto, de 

mera extensão ou revogação parcial de benefícios ou incentivos fiscais. Na verdade, 

a vinculação das receitas  a despesas  determinadas e a previsão de devolução de 

valores, somadas às assertivas do Governador e da Assembleia Legislativa deque a 

lei é uma das medidas para a superação da crise financeira que assola o Estado do 

Rio de Janeiro, demonstram que o tributo instituído pela Lei nº 7.428/2016 tem 

feições do empréstimo compulsório – disfarçado – do art. 15-III do CTN, que assim 

dispõe: (...) A medida é, portanto, inconstitucional, seja porque apenas a União 

detém a competência para instituir empréstimos compulsórios,  mediante lei 

complementar,  seja porque o inciso III do art. 15 do CTN não foi recepcionado pelo 

art. 148 da CR, que limita o tributo para as hipóteses de calamidade pública, de 

guerra externa ou sua iminência, ou de investimento público de caráter urgente e de 

relevante interesse nacional. (...) A instituição de empréstimo compulsório estadual 

em desconformidade com a Constituição afronta o princípio da segurança jurídica. 

  

Como visto dos argumentos elencados acima, a diversidade dos argumentos que 

cingem a inconstitucionalidade do FEEF chama a atenção de forma negativa para a referida 

exação; dá-se conta, isto sim, que a sua instituição foi feita de forma apressada e em momento 

caótico para o Estado do Rio de Janeiro em ternos financeiros, haja vista que basilares valores 

constitucionais acerca dos poderes e limites da tributação parecem terem sido inobservados 

pelo ente tributante. 

 Por todos esses motivos, a instituição do FEEF foi colocada em xeque pelas entidades 

que representavam os contribuintes do Estado, bem como pelos juristas e operadores do 

direito que acompanhavam o estabelecimento desta peculiar prestação pecuniária instituída 

pelo Fisco estadual. 

 

3.7 O FEEF como supressão dos Benefícios e Incentivos fiscais onerosos e 

concedidos por prazo certo 
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Nada obstante, não fossem estes contornos de vícios constitucionais formais da 

estruturação do FEEF o bastante, bem notou o CNI
23

, na própria ADI nº 5.635/RJ que o 

referido fundo ainda deixou desamparada uma norma basilar que circunda todas as Políticas 

Públicas implementadas por meio de medidas tributárias de desenvolvimento regional, e que 

atrai para si toda a atenção no presente estudo: a vedação da modificação dos Incentivos 

Fiscais concedidos por prazo certo e sob determinadas condições:  

 

Noutro vértice, a condição instituída no art. 2º abala o princípio constitucional da 

segurança jurídica (proteção da confiança), pois ignora os investimentos realizados e 

outras eventuais contrapartidas e obrigações assumidas pelos contribuintes para o 

gozo dos benefícios outorgados a prazo certo. Por isso, entra em rota de colisão com 

a garantia constitucional do direito adquirido. É dizer: houve violação ao art. 5º, 

XXXVI da CF. (...) Data vênia, a lei fluminense busca abrir o cofre do contribuinte 

com chave micha, sem uso da senha constitucional. A superveniência dessa lei 

retroativa provocará o rompimento de ajustes forjados no passado, gera 

desassossego e cria grave instabilidade nos orçamentos privados, que se projetaram 

na crença legítima do pleno cumprimento da promessa legal sacramentada em 

protocolos de compromisso e na assunção de contrapartidas no tempo. 

 

 O que o ente de representação nacional levantou foi que a falta de limitação legal que 

pudesse vincular a Autoridade Administrativa responsável pelo lançamento tributário (nos 

termos do art. 142 do CTN), somada a instituição de forma indistinta do FEEF sobre todos os 

contribuintes enquadrados em regimes de Incentivo Fiscal no Estado, provocaria a supressão 

de Benefícios e/ou Incentivos que foram outorgados sob o cumprimento de encargos 

essenciais para o próprio Poder Público, tudo sob dependência de grandes investimentos pelos 

empreendimentos particulares, e por prazos certos – o que de fato acabou sendo feito com a 

entrada em vigor do FEEF.  

Neste diapasão, a intervenção neste tipo de regime especial guarda a sua peculiaridade, 

e, portanto, deve ser melhor analisada sob o prisma constitucional, como pretende este estudo, 

até para que se possa avaliar em que medida o FOT perpetuou, ou não, esse comportamento 

contraditório do Estado. 

A concessão de regimes especiais de tributação nem sempre foi feita de forma 

completamente proporcional no território do Estado do Rio de Janeiro. Conforme aduzido 

anteriormente, o ente fluminense já se viu entrelaçado, por muitas vezes, com as piores 

consequências da Guerra Fiscal para captação de contribuintes e investimentos no Estado. 
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Todavia, não foram tão raros os momentos em que de fato foram traçados objetivos e 

planejamentos para que a atividade empresarial dos contribuintes no Estado do Rio de Janeiro 

de fato pudesse ser aproveitada pelo próprio ente tributante, diante do estabelecimento de 

condições onerosas que revertiam o desenvolvimento empresarial captado com os Incentivos 

em riquezas e aprimoramento para os próprios cidadãos fluminenses.   

Nestes casos diferenciados, determinados contribuintes que confiaram seus 

investimentos e planejaram para o futuro uma série de projetos poderiam contar com cargas 

fiscais diminuídas, e possibilidades tributárias mais atrativas, quando em comparação com o 

regime normal de tributação do Estado, que fixa o percentual de 20% (vinte por cento) como 

alíquota ordinária de ICMS, já compreendidos aí os 2% (dois por cento) destinados ao Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza (FECP), introduzido à sistemática de cobrança do ICMS por 

meio do artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórios (ADCT) da 

Constituição. 

Porém, estes tipos de benefícios se distanciam, de certo modo, daqueles oferecidos no 

cenário da Guerra Fiscal do ICMS entre os Estados, uma vez que em troca do incentivo fiscal, 

era esperado desses contribuintes que os investimentos empregados no desenvolvimento das 

suas atividades empresariais pudessem contribuir com alguma Política Pública de interesse do 

Estado, e dessa forma, com a própria população do Rio de Janeiro.  

Neste cenário, para que o Estado pudesse conceder algum tipo de Benefício ou 

Incentivo Fiscal, era possível que se requisitasse desde a instalação de parques industriais em 

regiões desabastadas no Estado, até a confecção e comercialização de produtos tão somente 

com produtos abundantes do mercado interno, tudo para aquecer e desenvolver outros 

segmentos da sociedade que também são de interesse público, e podem se valer dos 

investimentos privados que dos aludidos Benefícios Fiscais advém. 

Além dessas contrapartidas advindas do particular (instalação em locais desabastados, 

produção com produtos disponíveis no Estado, entre outros), estes Incentivos Fiscais pontuais 

que têm como pano de fundo alguma Política Pública de Desenvolvimento do Estado são, em 

regra, elaborados com prazos predeterminados.  

Dessa forma, foi possível oferecer ao contribuinte uma forma de, com transparência, 

projetar seus investimentos, com um termo final que serve de amparo para evitar a 

descontinuidade de investimentos ainda em andamento, além ainda de permitir ao próprio 

Poder Público a realização de estudos de impacto financeiro-orçamentário, em razão da 

possível renúncia de receita que do Incentivo Fiscal poderá advir num primeiro momento, em 
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apreço ao que determina o art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 

101 de 04 de maio de 2000): 

 

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

da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do 

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos 

uma das seguintes condições: (...) 
 

 No entanto, conforme exposto, ao instituir o FEEF, o Estado do Rio de Janeiro acabou 

por tornar diversos desses benefícios fiscais que previam encargos, e termo temporal para 

término, ainda mais onerosos, o que criou consequências que parecem não terem sido 

calculadas pelo ente tributante quando da implementação da medida de emergência. 

 Vale lembrar que, em torno desses Incentivos e Benefícios Fiscais concedidos 

onerosamente e sob limitação temporal, o que o Estado do Rio de Janeiro selou com os 

contribuintes foi um pacto bilateral; sendo assim, muito se aproxima dos elementos que 

consubstanciam o aspecto objetivo do Princípio da Segurança Jurídica – o ato jurídico perfeito 

e o direito adquirido. 

 Neste cenário, para que se tenha noção do impacto que a criação do FEEF sobre estes 

benefícios onerosos já vigentes no Estado antes da criação do fundo, e a justificativa para a 

instituição do tributo sobre esses regimes especiais, será feita uma análise exemplificativa da 

sua exigência sobre o Incentivo Fiscal da Lei Estadual nº 6.979 de 31 de março de 2015, 

instituída para combater as desigualdades regionais do Estado, apurando-se se há relevante 

majoração da carga fiscal do incentivo, e possibilidade de comprometimento da própria 

evolução da política pública que fundamentou a concessão deste incentivo anteriormente. 

 

3.8 Exemplo de Incentivo Fiscal suprimido pelo FEEF – Lei Estadual nº 

6.979/2015 

 

A Lei Estadual nº 7.428/2016, que instituiu o FEEF, previu expressamente em seus 

dispositivos algumas exceções à sua incidência, de modo a resguardar determinados 

Incentivos Fiscais direcionados a políticas públicas específicas da majoração da carga 

tributária do ICMS, de modo a possibilitar que a finalidade desses regimes especiais não fosse 

prejudicada pela nova exação. 

Dentre esses benefícios fiscais que foram mantidos fora do âmbito de incidência do 

FEEF, primou-se que fossem resguardados principalmente aqueles concedidos por prazo certo 
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e sob determinadas condições onerosas. Conforme aduzido anteriormente, esse tipo de 

Incentivo ordinariamente vem alinhado a alguma Política pública pontual que possibilite o 

desenvolvimento do próprio Estado concedente, a partir da evolução das atividades 

empresariais que são atraídas pelo Incentivo. 

Não obstante, observa-se que relevante parcela desses benefícios condicionados a 

pontuais investimentos e concedidos por prazos predeterminados não foram poupados da 

incidência do FEEF. Em verdade, há Incentivos que, a despeito de terem sido concedidos 

anteriormente aos contribuintes por serem avaliados como de grande valia social, também 

foram incluídos no âmbito de incidência do FEEF, e modificaram totalmente as projeções da 

eficácia da Política Pública estabelecida a partir do Incentivo. É o caso, senão do Incentivo 

Fiscal previsto na Lei Estadual nº 6.979/2015, que se utiliza como exemplo prático da 

revogação parcial que o FEEF impôs inadvertidamente a diversos outros Incentivos onerosos.  

A Lei nº 6.979/2015 se trata de um programa de incentivo fiscal do Estado do Rio de 

Janeiro às indústrias localizadas em determinadas regiões carentes do território fluminense, 

com o intuito de reduzir as desigualdades regionais, mormente por se incentivar a instalação 

de parques industriais em cidades de menor porte, e de menor investimento, para que ocorra a 

geração de empregos e renda aos moradores das imediações, além de maior infraestrutura 

para as cidades agraciadas, com os vultosos investimentos industriais. Por oportuno, veja-se o 

que dispõe o art. 1º da lei que concede o incentivo: 

 

Art. 1º - Fica criado Tratamento Tributário Especial de ICMS com o objetivo de 

reduzir as desigualdades regionais no Estado do Rio de Janeiro. 

Art. 2º - Poderão ser enquadrados no Tratamento Tributário Especial referido no 

artigo 1º desta Lei os estabelecimentos industriais localizados nos seguintes 

municípios ou distritos industriais: 

I - Municípios: Aperibé, Areal, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, 

Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Carmo, 

Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro , Duas Barras, 

Engenheiro Paulo de Frontin, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Macuco, 

Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Paraíba do Sul, Paty de Alferes, 

Porciúncula, Quissamã, Rio das Flores, São Fidélis, Santa Maria Madalena, Santo 

Antônio de Pádua, São Francisco do Itabapoana, São João da Barra, São José de 

Ubá, São Sebastião do Alto, São José do Vale do Rio Preto, Saquarema, Sapucaia, 

Sumidouro, Trajano de Morais, Três Rios, Valença, Vassouras e Varre Sai; 

II - Distritos Industriais: de Barra do Piraí, de Japeri, de Paracambi, de Pinheiral, da 

Posse (Petrópolis) e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 

de Janeiro – CODIN, no Município de Queimados.” 

 

Neste fio, com o enquadramento do contribuinte no Regime Especial oferecido pela 

Lei nº 6.979/2015, pode-se efetuar o recolhimento do ICMS e do FECP sob a alíquota de 

2,0% (dois por cento) sobre o valor das operações de saída interna e interestadual, por 
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transferência e por venda, deduzidas as devoluções, vedado o aproveitamento de qualquer 

crédito fiscal, nos termos do caput do artigo 5º, da Lei nº 6.979/2015: 

 

Art. 5º - Para o estabelecimento industrial enquadrado no tratamento tributário 

especial de que trata esta Lei, em substituição à sistemática normal de apuração de 

créditos e débitos fiscais, o imposto a ser recolhido corresponde à aplicação de 2% 

(dois por cento) sobre o valor das operações de saída interna e interestadual, por 

transferência e por venda, deduzidas as devoluções, vedado o aproveitamento de 

qualquer crédito fiscal. 

 

O enquadramento da empresa no Incentivo Fiscal, por sua vez, é feito mediante 

comunicação à Auditoria-fiscal à qual estiver vinculada. Por seu turno, a repartição será 

responsável pela observação do cumprimento das diversas condições que o Incentivo Fiscal 

requer sejam cumpridas pelo contribuinte, para só então ser aceita a sua adesão ao regime 

especial. 

Destarte, constate-se que o artigo 8º, da citada Lei elenca diversas condições expressas 

para a fruição de seu regime especial, da forma que segue: 

 

Art. 8º - O contribuinte interessado em se enquadrar no Tratamento Tributário 

Especial de que trata esta Lei, deverá apresentar o pleito à Companhia de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro- CODIN, através do 

preenchimento de Carta Consulta, de acordo com modelo por esta fornecido. 

§ 1º O pleito será analisado pela CODIN e posteriormente submetido à Comissão 

Permanente de Políticas para o Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro – 

CPPDE criada pelo Decreto nº 44.036/2013 para deliberação. 

§ 2º A CPPDE deverá deliberar em até 60 (sessenta) dias, contados da data de 

protocolo da Carta Consulta na CODIN, concedendo ou negando o enquadramento, 

servindo-se de parecer do Presidente da referida Comissão, para expor as razões de 

decidir. 

§ 3º Na hipótese da CPPDE não deliberar no prazo previsto no § 2º deste artigo, o 

contribuinte fica enquadrado de forma tácita. 

§ 4º Em caso de negativa de enquadramento, a qual deve ser fundada em questões de 

relevante assimetria tributária e desequilíbrio na concorrência, é cabível reexame da 

decisão da CPPDE, mediante nova solicitação da empresa interessada, com 

informações adicionais que justifiquem a mudança de entendimento em relação ao 

pleito negado, dirigida diretamente à referida Comissão, que decidirá no prazo de 90 

(noventa) dias. 

§ 5º Ao documento de deliberação da CPPDE, favorável ao enquadramento, será 

anexado Termo de Compromisso a ser firmado pelo contribuinte no ato de ciência. 

§ 6º Para utilizar o tratamento tributário especial o contribuinte deverá entregar, na 

repartição fiscal de sua circunscrição, cópia da deliberação de enquadramento com o 

Termo de Compromisso anexo bem como documento declarando que cumpre as 

condições desta Lei, ou relatório circunstanciado de que houve enquadramento 

tácito, nas condições previstas no § 3º deste artigo, e informando que passará a 

usufruir, a partir do mês seguinte, o respectivo tratamento tributário especial, nos 

termos desta Lei. 

 

Sem embargos, o artigo 11º elenca novas condições para o enquadramento no referido 

regime especial: 
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Art. 11. Ao Tratamento Tributário Especial de que trata esta Lei não pode aderir o 

contribuinte que se enquadrar em qualquer uma das seguintes situações: 

I - esteja irregular no Cadastro Fiscal do Estado do Rio de Janeiro; 

II - tenha débito para com a Fazenda Estadual, salvo se suspensa sua exigibilidade 

na forma do art. 151 do Código Tributário Nacional; 

III - participe ou tenha sócio que participe de empresa com débito inscrito na Dívida 

Ativa do Estado do Rio de Janeiro ou com inscrição estadual cancelada ou suspensa 

em consequência de irregularidade fiscal, salvo se suspensa sua exigibilidade na 

forma do art. 151 do Código Tributário Nacional; 

IV - esteja irregular ou inadimplente com parcelamento de débitos fiscais de que seja 

beneficiário; 

V - tenha passivo ambiental transitado em julgado; 

VI – tenha sido condenada administrativamente ou judicialmente por uso de mão de 

obra escrava ou análoga a escrava; 

VII – esteja inscrito em Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, salvo se suspensa 

sua exigibilidade na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional. 

 

Continuam, da mesma sorte, os arts. 14 e 21, sobre as condições operacionais e 

econômicas do incentivo: 

 

Art. 14 - O estabelecimento industrial enquadrado no Tratamento Tributário 

Especial de que trata esta Lei fornecerá, semestralmente, às Secretarias de Estado de 

Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços, nos 

moldes por aquela fixada em ato próprio, informações econômico-fiscais referentes 

ao referido tratamento, sem prejuízo das demais obrigações fixadas em legislação 

própria. 

(...) 

Art. 21 - No Termo de Compromisso referido no § 5º do artigo 8º desta Lei será 

incluído compromisso de pagamento à CODIN, a título de ressarcimento de 

despesas administrativas e operacionais, o equivalente a 0,05% (cinco centésimos 

por cento) do faturamento médio projetado para os 05 (cinco) primeiros anos de 

utilização do Tratamento Tributário Especial, limitado a 30.000 (trinta mil) UFIR-

RJ, considerando-se, quando couber, os limites de que trata o artigo 16 desta Lei. 
 

E não se pode deixar de observar a maior condição inerente ao Incentivo: a instalação 

da indústria beneficiada em Municípios desabastados do Estado, para evolução das regiões 

carentes de que trata o Programa Regional de Desenvolvimento preconizado no art. 1º da Lei 

6.979/2015. 

Por fim, registra-se que o art. 15 da Lei 6.979/2015 cuida de delimitar a fruição do 

Incentivo Fiscal por no máximo 20 (vinte) anos, ou seja, evidencia-se que se trata de regime 

especial oneroso, e concedido por prazo certo para o término de fruição: 

 

Art. 15.º O Tratamento Tributário Especial somente se aplica sobre a parcela do 

ICMS próprio devido, ficando estabelecido como período de utilização para cada 

estabelecimento enquadrado, o mínimo de 180 (cento e oitenta) meses e máximo de 

240 (duzentos e quarenta) meses. 

 

Todavia, em que pese a instituição do Incentivo Fiscal da Lei 6.979/2015 

consubstanciar claramente um benefício para desenvolvimento industrial voltado a regiões 
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carentes do Estado, com patente interesse público, e oferecido por prazo certo e sob 

determinadas condições, denota-se do art. 14 da Lei nº 7.428/2016, que instituiu o FEEF, que, 

apesar de diversos incentivos congêneres terem sido expressamente excluídos dos efeitos 

desta exação, no caso específico do Incentivo previsto na Lei nº 6.979/2015 (assim como 

diversos outros que somente não se analisam individualmente neste estudo por questões 

práticas), houve tão somente uma exclusão parcial dos contribuintes incentivados pelo 

mencionado regime especial: 

 

Art. 14. Ficam excluídos dos efeitos desta Lei:  

(...) 

XIV - os benefícios ou incentivos fiscais que alcancem o Tratamento Tributário 

Especial disposto na Lei 6979/2015, desde que o grupo econômico beneficiário 

tenha faturado no ano imediatamente anterior à vigência desta Lei, até R$ 

100.000.000,00 (cem milhões de reais);  

 

Como visto, preferiu o legislador que instituiu o FEEF que a nova exação fosse 

voltada àqueles contribuintes que faturaram no ano de 2015 mais de cem milhões de reais, 

excluindo assim da incidência do novo tributo aqueles que não perceberam o mesmo 

montante.  

Porém, a adoção desse critério de exclusão parcial dos contribuintes do Incentivo da 

Lei nº 6.979/2015 desestabiliza, da mesma forma, a Confiança Legítima que inúmeros 

contribuintes guardaram quando pactuaram o regime especial com o Poder Público – de que 

poderia gozar das condições estipuladas originariamente pela legislação quando de seu 

enquadramento no incentivo –, além ainda de que causa impactos deletérios para a própria 

Política Pública que a Administração tinha em mente quando instituiu o benefício fiscal. 

Isto porque, ao estudar sobre a adesão ou não a um Incentivo Fiscal oneroso e o 

consequente investimento decorrente, o contribuinte (inclusive o de maior porte) que não foi 

excluído da incidência do FEEF estuda as condições estabelecidas na norma legal e projeta, 

no prazo determinado de sua validade, todas as nuances de sua atividade, como o 

investimento inicial, despesas, custos tributários e expectativa de vendas, para aí, sim, definir 

o valor agregado na mercadoria. 

Dessa forma, o contribuinte tem claro qual seria a competitividade de seu produto, 

suas receitas e se estes valores justificam, ou não (tendo em vista também fatores 

mercadológicos imponderáveis e imprevisíveis, em futuro vindouro), o investimento inicial e 

o cumprimento das condições determinadas pelo estado para o regime especial (como o não 

aproveitamento de créditos das operações de entrada).  
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No presente caso, a indústria que hipoteticamente aderiu ao Incentivo da Lei nº 

6.979/2015 faria esses estudos considerando a alíquota de 2,0% (dois por cento) sobre as 

operações de saída. 

Ocorre, no entanto, que o aumento pretendido pelo FEEF pode perfazer um acréscimo 

de até 90% (noventa por cento) no encargo tributário da lei nº 6.979/2015. É que, num cenário 

exemplificativo, se considerarmos a alíquota de 2% e a alíquota genérica de 20% (tributação 

no regime normal), a diferença seria de 18% e o FEEF, por conseguinte, representaria um 

custo 1,8% (um vírgula oito por cento). 

Ao levarmos em consideração que a tributação especial da Lei nº 6.979/2015 não 

permite abatimento (compensação) de crédito fiscal do ICMS (de acordo com o Princípio da 

Não-Cumulatividade do imposto), o acréscimo potencial de 1,8% (um vírgula oito por cento), 

em alíquota de 2,0% (dois por cento), sobre o valor das operações de saída a qualquer título, 

tem valor ainda mais representativo na margem de lucro das empresas.  

Neste contexto, estimando-se que uma determinada empresa trabalhe com margem de 

lucro líquida de 5% (cinco por cento) em relação ao faturamento bruto (após o desconto de 

todos os tipos de despesas, como fornecedores, pessoal e obrigações legais), o aumento de 

1,8% (um vírgula oito por cento) na despesa corresponderia a 36% (trinta e seis por cento) de 

toda a margem líquida da empresa. 

Certamente este impacto causa enorme distorção no desenvolvimento das atividades 

da Indústria. Por via transversa, a queda da vantagem tributária oferecida pelo Incentivo 

Fiscal causa o arrefecimento das atividades fabris da empresa enquadrada, tendo em vista que 

este era o fator determinante que possibilitava que uma empresa instalada nas regiões 

desabastadas do Estado pudesse competir com os estabelecimentos industriais localizados em 

regiões de maiores vantagens logísticas e comerciais. 

Dessa forma, inequivocamente se provoca uma retração na Política Pública 

anteriormente estabelecida para desenvolvimento das regiões mais carentes do Estado, ao 

passo que também se desestimula a evolução empresarial das indústrias que confiaram na 

proposta oferecida pela Administração Pública ao aderirem ao Regime Especial. 

Em que pese essa constatação, não foram poucas as vezes em que a Procuradoria 

Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE/RJ) e o próprio Poder Judiciário protegeram a 

supressão deste e de demais Incentivos Fiscais concedidos a prazo certo e sob determinadas 

condições. 
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Em breves linhas o que o ente de representação do Poder Executivo suscitava era que, 

por ser medida temporária, e que previa no seu art. 4º, parágrafo único, uma forma de 

“restituição” dos contribuintes que depositaram algum valor ao FEEF (repise-se, justamente o 

que o equiparava a um Empréstimo Compulsório), mediante a prorrogação do prazo do 

benefício após o término da exação, pelo tempo que fosse necessário para que a empresa 

pudesse reaver os valores gastos (ou seja, uma restituição em forma de “não pagamento” de 

ICMS), o FEEF não necessariamente violava qualquer condição previamente estabelecida do 

Incentivo Fiscal aprazado e oneroso: o contribuinte poderia gozar do incentivo pelo período 

que foi pactuado; contudo, apenas teria que esperar mais tempo para isso, enquanto o FEEF 

estivesse vigente (“suspendendo” a eficácia original do regime especial). 

Neste mesmo sentido, seguiu por diversas vezes a 11ª Vara de Fazenda Pública da 

Capital do TJRJ em processos que questionavam o FEEF sobre Incentivos onerosos; por 

oportuno, impende conferir, exemplificativamente
24

: 

 

A Lei nº 7.428/2016, que criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui o 

efeito de suprimir benefícios fiscais. Na verdade, apenas diferiu, parcialmente, a 

fruição desses incentivos, reduzindo-os em 10% (dez por cento) em caráter 

provisório, ao tempo que assegurou a sua prorrogação pelo período necessário ao 

ressarcimento do montante depositado no FEEF. Vale ressaltar que, a lei em estudo 

é "uma norma de emergência", que apenas "modulou no tempo a forma de fruição 

das isenções de ICMS, reduzindo-as em 10% durante 19 meses, ou seja, até julho de 

2018". A destinação primordial dos recursos do fundo é o pagamento de salário. 

 

No entanto, como será visto em momento posterior, ainda que o FEEF de fato previsse 

esta forma sui generis de restituição tributária, fato é que as condições previamente 

estipuladas com o contribuinte enquadrado nos Incentivos onerosos ainda estariam sendo 

modificadas, o que, de certa maneira, impactava negativamente a produção e o 

desenvolvimento projetado pela pessoa jurídica, e violando a promessa que foi avençada com 

o Poder Público originalmente. 

  

                                                           
24

 Disponível em:  

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?GEDID=0004562E6977CBF7A8741B8B7407D22BE1CFC50

81F4D5126> . Acesso em: 04/09/2021. 
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4 CAPÍTULO III – A REVOGAÇÃO DO FEEF E SUA SUBSTITUIÇÃO PELO 

FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT) 

 

4.1 Decisão pela revogação do FEEF 

 

Em meio ao debate sobre as inúmeras possibilidades de constatação das 

inconstitucionalidades e dos vícios do FEEF, como visto acima, decidiu o Estado do Rio de 

Janeiro por revogar o referido fundo. Em verdade, as discussões travadas na ALERJ já eram 

suficientes para demonstrar que a próprio Estado do Rio de Janeiro já tinha noção de que a 

mencionada exação poderia ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na 

sede da ADI nº 5.635/RJ. 

Por este motivo, elaborou-se o Projeto de Lei nº 1.011/2019, que tinha por justificativa 

pura e simples “vencer os vícios apontados na ADI nº 5.635/DF repetindo os dispositivos não 

contestados. Alterando os dispositivos impugnados e revogando expressamente a Lei nº 

7.498/2016”. 

O recado não poderia ter sido mais claro: o Estado do Rio de Janeiro admitiu os erros 

estruturais que acompanharam a instituição do FEEF, e estava disposto a retificá-los. 

Neste contexto, revogou-se totalmente a Lei nº 7.498/2016, que instituía o FEEF no 

Estado do Rio de Janeiro, por meio da sanção da Lei nº 8.645 de 09 de dezembro de 2019, 

que cuidou de instituir, por seu turno, aquele que pretendia aprimorar e consertar as 

irregularidades que circundavam o antigo fundo: fez-se o Fundo Orçamentário Temporário 

(FOT). 

Não obstante, em que pese a referida legislação tenha de fato extirpado alguns dos 

vícios que acompanhavam o FEEF, observa-se do seu teor que ainda assim subsistiu a 

instituição de um novo tributo que, além de se escorar em tortuosas técnicas para sua 

instituição (frise-se, o seu objeto era o de revogar benefícios, conquanto tenha criado nova 

forma de prestação pecuniária), ainda revoga, suprime, ou simplesmente modifica (para pior) 

as condições de alguns dos regimes de Incentivo Fiscal do ICMS no Estado do Rio de Janeiro, 

além ainda de contrariar promessas feitas por meio da própria legislação do FEEF, novamente 

afrontando os preceitos constitucionais mais basilares que permitiram, num primeiro 

momento, a edição destes regimes especiais no território fluminense. 

 

4.2 Como foi instituído o FOT e como ele se situa no atual cenário tributário 

do Estado 
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Conforme adiantado, o Fundo Orçamentário Temporário (FOT) foi instituído pelo 

Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei nº 8.645 de 09 de Dezembro de 2019, em 

substituição ao FEEF. Mais uma vez, tratava-se de uma norma que condicionava a fruição de 

incentivos fiscais e de incentivos financeiros-fiscais ao depósito no fundo de mesmo nome, 

consubstanciado no percentual de 10% (dez por cento) aplicado sobre a diferença entre o 

valor do imposto calculado com e sem a utilização de benefícios ou incentivos fiscais 

concedidos às empresas contribuintes do ICMS. 

Diferentemente do FEEF, o novo Fundo foi instituído em caráter geral, tendo em vista 

que, pelo menos de acordo com o texto legal, a destinação das suas receitas não ficou restrita 

única e exclusivamente ao adimplemento dos salários dos servidores públicos estaduais, e à 

previdência dos servidores aposentados. 

Assim, as acusações que apontavam diversas inconstitucionalidades na prática de 

vinculação da receita auferida com o FEEF não mais subsistiam com o implemento do FOT. 

Aparentemente, numa perspectiva mais superficial do Direito Tributário, e um tanto quanto 

pragmática, o novo fundo teria sido capaz de contornar as máculas formais que instaram o 

ajuizamento de inúmeras demandas judiciais. 

Ocorre, todavia, que como toda medida tomada em regime de urgência, e para 

combater crises de Estado, sobretudo para aprovação a toque de caixa de nova legislação que 

pudesse ultrapassar inúmeros vícios técnicos que foram apontados em outra legislação de 

emergência, o FOT também se fez acompanhar de disposições controversas que igualmente 

levaram os contribuintes ao tribunal, para afastarem a sua exigência. 

Inicialmente, rememora-se que, quando da sua instituição o FEEF previu 

expressamente que sua vigência seria temporária, não superior a 02 (dois) anos. Era o que 

apontava seu art. 1º, conforme visto abaixo. 

 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, temporário, 

pelo prazo de 2 (dois) anos e com a finalidade de manutenção do equilíbrio das 

finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro.  

 

Não obstante, esta previsão de prazo para término da exigência de depósito ao FEEF 

não foi respeitada pelo Estado do Rio de Janeiro, que modificou o indigitado artigo, 

revogando, ainda em 2017, o comando legal que condicionava a fruição dos Incentivos 

Fiscais do território fluminense ao adimplemento do FEEF por 02 (dois) anos. A nova 

redação do dispositivo, que vigorou a partir de 25/08/2017, na mesma Lei do FEEF, acabou 

por apenas prever genericamente que: 
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Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, temporário, 

com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e 

previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro, consoante o inciso III do § 1º 

combinado com o § 2º todos do art. 2º da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 

de maio de 2017, que Institui o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do 

Distrito Federal e altera as Leis Complementares nº 101, de 4 de maio de 2000 e nº 

156, de 28 de dezembro de 2016. 

 

Neste cenário, seguindo a orientação que a nova redação da Lei do FEEF ofereceu aos 

contribuintes, o FOT também foi instituído sem que houvesse qualquer prazo para o seu 

término. É de se ressaltar a controvérsia desta constatação: conquanto se denomine “Fundo 

Orçamentário Temporário”, a legislação de regência do novo tributo não lhe atribuiu qualquer 

prazo para que sua exigência pudesse ser encerrada no Estado. O Fundo é temporário, mas por 

quanto tempo, ninguém poderá dizer. 

Ato contínuo, é necessário repisar ainda que, além da provisoriedade, o FEEF também 

foi instituído sob o compromisso de que, ao término de sua vigência, os contribuintes que 

com ele adimpliram poderiam usufruir de uma restituição dos valores dispendidos para o 

pagamento do tributo. Essa disposição sobre uma suposta restituição, vale relembrar, era uma 

das facetas que permitiam identificar a exação do FEEF como uma espécie de Empréstimo 

Compulsório.  

Todavia, mais uma vez uma promessa feita aos contribuintes foi quebrada pelo Estado 

do Rio de Janeiro quando da instituição do FOT. Com efeito, depreende-se da leitura do 

inteiro teor da Lei nº 8.645/2019, que instituiu o novo fundo, que não havia mais qualquer 

compromisso legal que pudesse garantir aos contribuintes que, após o término do FOT, eles 

poderiam retornar para si os valores que anteriormente foram pagos à nova exação.  

Observa-se, assim, que a “modulação” no tempo dos Incentivos Fiscais que possuíam 

prazo certo e foram concedidos sob determinadas condições não poderia mais ser um motivo 

para a instituição desses fundos sobre as atividades dos contribuintes incentivados nos 

Estados.  

Aliás, registra-se, pela situação narrada, que novamente estes contribuintes em 

situação especial, que guardavam legítima expectativa de gozarem de seus incentivos fiscais 

aprazados e onerosos sem qualquer interferência novamente foram submetidos ao 

adimplemento ao fundo de emergência do Estado, ainda que dessa vez não houvesse qualquer 

possibilidade de ressarcimento dos investimentos que foram cessados, ou da simples 

restituição (em moeda ou em tempo de fruição) do que foi gasto para pagamento ao FOT. 

Sendo assim, a instituição do Fundo Orçamentário Temporário pelo Estado do Rio de 

Janeiro novamente modificou totalmente o cenário tributário no qual os contribuintes 
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fluminenses incentivados estavam inseridos à época. Nesse sentido, cabe avaliar que, para 

todos os contribuintes do Estado, e principalmente para aqueles que fruíam dos Incentivos 

concedidos a prazo certo e sob determinadas condições, essa nova tributação desconstituiu as 

expectativas que já haviam sido extremamente relativizadas com a entrada em vigor do FEEF. 

 

5 CAPÍTULO IV – POR QUE O FOT VIOLA, DE DIVERSAS FORMAS, A 

SEGURANÇA JURÍDICA? 

 

5.1 O FOT não prevê qualquer prazo para término tal como o FEEF um dia 

previu 

 

Conforme ressaltado, a um só tempo, o Fundo Orçamentário Temporário foi 

responsável pela revogação do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, de várias das suas 

disposições contraditórias e questionáveis da legislação do antigo fundo, mas também pela 

inovação na sistemática de tributação sob a qual os contribuintes enquadrados nos regimes 

especiais de Benefícios ou Incentivos Fiscais estavam submetidos no Estado do Rio de 

Janeiro. 

O novo Fundo, diferentemente daquele revogado, foi instituído sem que houvesse 

previamente um prazo estipulado para o seu término. Até onde sabem, os contribuintes terão 

de adimplir com a nova exação – sob pena de desenquadramento do respectivo regime 

especial – por tempo indeterminado. 

A mesma situação não se deu quando o FEEF foi instituído. Como visto logo do seu 

artigo 1º, na redação original, o fundo pretérito foi promulgado para que vigorasse por, no 

máximo, 02 (dois) anos. 

Nada obstante, o contribuinte mais atento pode notar que, apesar de ter previsto o 

prazo final de 02 (dois) anos para buscar o dito “equilíbrio nas contas públicas”, o FEEF 

acabou sendo modificado na metade do caminho, em 25/08/2017, quando por seu turno 

também deixou de prever um prazo fatal para seu fim. 

Tal como ocorrido com o artigo 1º, que prometeu encerrar a tributação destinada ao 

fundo antes do ano de 2019, deu-se lugar a uma nova redação no artigo 15 da Lei do FEEF, 

que reforçava o prazo para produção de efeitos da lei pelo período original de 02 (dois) anos, 

também sendo substituído por um texto que fixava a produção de efeitos da legislação agora 

em período maior, para somente no dia 31/12/2020: 
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Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos 

até 31 de dezembro de 2020. 
 

Estas constantes mudanças na legislação e no prazo para término da majoração na 

tributação dos contribuintes do Estado se tornaram, claramente, motivos para preocupação de 

inúmeras sociedades empresárias que estão submetidas à exação.  

Apesar de o Fundo Orçamentário Temporário ter se apresentado aos contribuintes 

como solução para as inconsistências legislativas e para resolução do insustentável cenário de 

instabilidade que pairava sobre estas relações jurídico-tributárias, evidencia-se que esta 

insegurança jurídica sobre quando a majoração da carga fiscal dos contribuintes iria cessar 

ainda não se encerrou com a vigência do FOT. 

Depreende-se do inteiro teor da Lei do FOT que não há qualquer prazo para o 

contribuinte projetar por quanto tempo será tributado em razão da existência do referido 

Fundo. Sendo assim, pouco ou nada pode ser feito a longo prazo, sem se considerar um 

cenário conservador em que a mencionada exação ainda persista. 

Este contexto induz o contribuinte a limitar seus investimentos, a contratação de 

pessoal, a aquisição de crédito, e a sobrelevar sua própria produção. Doutro lado, sabe-se que 

este efeito deveria ser combatido pelo próprio Poder Público que também depende do capital 

social
25

 das empresas para fomentar o desenvolvimento do Estado. 

Neste diapasão, a lição sobre os aspectos essenciais do princípio da moralidade 

administrativa no campo do Direito Administrativo Tributário, em obra coordenada por Sacha 

Calmon, é de grande valia para se constatar que o agir dos legisladores do estado fluminense 

com a instituição, modificação, e revogação das disposições de ambos os fundos de 

emergência interfere negativamente na vida e nas atividades de cada contribuinte submetido 

ao seu adimplemento. 

Em verdade, seguindo a indigitada obra, sendo a “verdade”, a “lealdade”, e a 

“proteção da confiança legítima e boa-fé objetiva” alguns dos critérios que perpassam pelo 

princípio da moralidade que também norteia, em algum grau, a atividade tributária do estado, 

certamente não poderá ficar ao bel prazer do legislador a incidência ou não de um tributo, ou 

até mesmo a extensão ou retração do período de tempo pelo qual um tributo será ou deixará 

                                                           
25 CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa – 9. ed. – São Paulo: 

Saraiva Educação, 2018. 
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de ser devido, de acordo com o entendimento do que a casa legislativa entende necessário 

para elevar a arrecadação no cenário de crise. 

É o que observa Onofre Júnior
26

, valendo-se dos ensinamentos de Maria Sylvia 

Zanella
27

: 

 

O administrado não pode ter seus direitos “flutuando” ao sabor de interpretações 

jurídicas variáveis no tempo. Da mesma forma, a AP não pode induzir a confiança 

do administrado de que agirá de determinada maneira e romper (desarrazoadamente) 

com essa legítima confiança (venire contra factum proprium); nem empregar de 

forma desleal critérios valorativos diversos para situações substancialmente 

idênticas (tu quoque); nem mesmo manter-se inerte por alongado período de tempo, 

induzindo a confiança de seu comportamento no administrado e, repentinamente, 

alterar a situação mediante uma invalidação retroativa (Verwirkung). 

 

No ponto, extrai-se do comportamento do legislador estadual que o rompimento da 

confiança erigida pelo administrado em relação ao prazo para adimplemento com o FEEF e 

posteriormente o FOT não foi feito de forma razoável: primeiro, estipulou-se um prazo de 02 

(dois) anos para o fim da tributação; após, um prazo até o ano de 2020; no entanto, até o 

presente momento, com a instituição do FOT sem qualquer previsão de término, a nova 

exação já se encaminha para o encerramento do ano de 2021 sem qualquer lastro legal que 

contenha os seus efeitos no tempo. 

Em sendo assim, vislumbra-se do comportamento do Estado do Rio de Janeiro uma 

patente violação ao Princípio da Segurança Jurídica, colidindo frontalmente com o aspecto 

subjetivo do princípio, que se sustenta pela boa-fé objetiva e pela proteção da confiança do 

administrado. 

 

5.2 A Lei que instituiu o FOT não conferiu ao contribuinte a possibilidade de 

prorrogar seu Benefício/Incentivo Fiscal pelo period necessário ao ressarcimento 

 

De igual sorte, tal como a previsibilidade que se extraía da existência de um prazo que 

determinava o término da exação, a disposição normativa que previu a possibilidade de 

renovação do Incentivo ou Benefício Fiscal que tivesse sido suprimido temporariamente pelo 

FEEF, por igual período, também deixou de ser incluída na Lei do FOT. 

                                                           
26

 JÚNIOR, Onofre Alves Batista. Aspectos essenciais do princípio da moralidade administrativa e sua aplicação 

no Direito Administrativo Tributário. Segurança Jurídica: irretroatividade das decisões judiciais prejudiciais aos 

contribuintes, coord. Sacha Calmon Navarro Côelho. Rio de Janeiro: Forense, 2013. P. 621. 
27

 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17 ed. São Paulo: Atlas, 2004. p. 85. 
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Veja-se que, na Lei FEEF, o artigo 4º, parágrafo único era responsável por prever 

espécie de ressarcimento do contribuinte, com base na prorrogação do Incentivo Fiscal que 

estava sendo suprimido, pelo tempo que fosse necessário para que o montante dispendido com 

o fundo fosse resgatado no tempo: 

 

Art. 4º Constituem receitas do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF: 

(...) 

Parágrafo único - Fica prorrogado, nos termos de decreto específico, o prazo de 

fruição de benefício ou incentivo fiscal de empresa que proceder conforme o 

disposto no inciso I do art. 4º, pelo período necessário ao ressarcimento do montante 

depositado no FEEF. 
 

No entanto, do inteiro teor da Lei do FOT, nada se extrai sobre essa prorrogação dos 

Incentivos. 

Este fato não passou despercebido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 

Janeiro (FIRJAN)
28

, que propôs a Representação por Inconstitucionalidade nº 0083082-

60.2019.8.19.0000 perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para introduzir o 

debate quanto a inconstitucionalidade do novo fundo emergencial, renovando a discussão 

quanto alguns aspectos do FEEF: 

 

Nesse contexto, vale reiterar que ainda que com diversas reservas quanto à 

constitucionalidade do FEEF, certo é que na Lei Estadual nº 7.428/2016 trazia no § 

único, do artigo 4º, a expressa previsão de ressarcimento dos valores depositados 

pela prorrogação do prazo de fruição do incentivo pelo tempo necessário, ou seja, 

condicionou o incentivo ao depósito e pelo prazo certo que seria a extensão do 

mesmo pelo tempo necessário para restituição do valor por via indireta. A Lei 

Estadual nº 8.645/2019 além revogar o FEEF, não trouxe qualquer previsão quanto 

ao destino dos depósitos até então efetuados. O FEEF por si só, já trazia diversas 

supressões à isenções e incentivos fiscais, o que foi muitas vezes indevidamente 

relativizado pela possibilidade de ressarcimento futuro com a prorrogação do tempo 

de incentivo ou benefício, sendo deixado de lado que essa margem de 10% na maior 

parte das vezes representa todo o lucro da empresa. O Fundo Orçamentário 

Temporário piorou o quadro ao extinguir o ressarcimento. 

 

Não fosse o bastante, sobreleva notar que estes fatores se tornaram ainda mais 

problemáticos quando voltados aos contribuintes que se enquadram em Benefícios Fiscais 

onerosos e aprazados. Nestes casos específicos, repisa-se que a grande preocupação da 

sociedade empresária antes de aderir a este tipo de regime especial se volta ao planejamento 

                                                           
28

 RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Representação por Inconstitucionalidade 

nº 0083082-60.2019.8.19.0000. Relator: Des. Adriano Celso Guimarães. Disponível em: 

https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica?numProcessoCNJ=0083082-60.2019.8.19.0000 . 

Acesso em: 04/09/2021. 
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das atividades empresariais de acordo com o tempo pelo qual poderá ser gozada a carga fiscal 

específica do regime de tributação, e sob quais encargos deverá ser usufruído o 

enquadramento. 

Dessa forma, qualquer deturpação no projeto elaborado para fruição do Benefício 

Fiscal poderá conduzir o empreendimento a um retumbante fracasso, bem como poderá fazer 

sucumbir a própria Política Pública que se escorava na indução de comportamentos 

socioeconômicos que seriam obtidos a partir do implemento dos regimes especiais. 

É o que se buscou demonstrar a partir da apresentação dos cenários hipotéticos que 

simulavam os impactos financeiros que a instituição do FEEF sobre o Incentivo Fiscal da Lei 

nº 6.979/2015 causou aos seus respectivos contribuintes enquadrados. A modificação da carga 

fiscal do regime especial não possibilita o investimento da mesma forma que foi previsto 

quando o empreendimento aceitou a proposta do Estado do Rio de Janeiro para instalação dos 

parques industriais na região carente do território fluminense. 

E tampouco a “modulação” dos efeitos do Benefício Fiscal no tempo poderá reverter 

essa subversão do intuito do Incentivo Fiscal, e o prejuízo que os próprios contribuintes terão 

de suportar (isso se suas atividades não encerrarem antes) até que o suposto ressarcimento dos 

valores que foram dispendidos com o adimplemento do FEEF seja realizado. Sobretudo 

porque não há, até a presente data – frise-se, 06 (seis) anos após a instituição do primeiro 

fundo emergencial – qualquer previsão para que os fundos realmente sejam descontinuados 

no Estado. 

Este cenário, dessa forma, não só continuou sendo o mesmo para diversos 

contribuintes de regimes especiais aprazados e onerosos que estão submetidos ao novo FOT, 

como também se agravou pela ausência de autorização legal para ressarcimento dos 

contribuintes que com o novo fundo adimplirem, o que aflora a necessidade de que as 

modificações trazidas por ambos os fundos sejam ponderadas em relação aos impactos que 

causam a todos os contribuintes submetidos aos depósitos emergenciais. 

 

5.3 O FOT viola também os regimes especiais onerosos e aprazados, 

ofendendo os aspectos objetivos do Princípio da Segurança Jurídica 

 

Em tempo, ainda que se identifique inúmeras práticas que comprometem a 

previsibilidade e a confiança do contribuinte em relação à instituição do FEEF e do FOT, 
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cumpre ressaltar que a revogação dos Incentivos ou Benefícios Fiscais onerosos e aprazados 

jamais foi o intuito do Regime de Recuperação Fiscal proposto pela União.  

Na verdade, a própria Lei Complementar Federal nº 159/2017 fez questão de delimitar 

que, no âmbito de validade das revogações e supressões dos Benefícios e Incentivos Fiscais 

que deveriam ser praticados pelos Estados para adesão ao programa de recuperação, deveria 

se respeitar os regimes especiais que previssem a sistemática entabulada pelo artigo 178 do 

Código Tributário Nacional, que veda justamente a revogação ou modificação das Isenções 

Fiscais concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições: 

 

Art. 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas 

condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o 

disposto no inciso III do art. 104. 

 

O entendimento do referido dispositivo do Código Tributário Nacional nada mais é do 

que a própria consagração do Princípio da Segurança Jurídica no âmbito do Direito 

Tributário, positivado no texto legal complementar que regulamenta as relações tributárias. 

Sabendo da primazia deste princípio no contexto tributário, e da necessidade de se 

realizar a manutenção das Isenções Tributárias para proteger determinadas Políticas Públicas 

que necessitavam da eficácia desses Incentivos, o próprio Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula nº 544, em 1969, baseando-se em vasta jurisprudência sobre o assunto, que também 

era marcado por um cenário de imensa instabilidade política – marcado por golpes militares, 

descontinuidade de políticas públicas, e adoção de medidas contrárias àquelas vigentes na 

ordem política anterior. O teor do enunciado sumular é de que “isenções tributárias 

concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. 

 

Não foi por outra razão que a Lei Complementar Federal nº 159/2017 previu dentre os 

dispositivos do seu artigo 2º que toda e qualquer revogação ou supressão dos Incentivos 

Fiscais pelos Estados deveria observar estas limitações, respeitando-se os Incentivos que 

foram concedidos de forma onerosa e por tempo determinado, fazendo-se uma expressa 

remissão ao citado art. 178 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966): 

 

Art. 2º O Plano de Recuperação Fiscal será formado por leis ou atos normativos do 

Estado que desejar aderir ao Regime de Recuperação Fiscal, por diagnóstico em que 

se reconhece a situação de desequilíbrio financeiro, por metas e compromissos e 

pelo detalhamento das medidas de ajuste, com os impactos esperados e os prazos 

para a sua adoção. 

§ 1º Das leis ou atos referidos no caput deverá decorrer, observados os termos do 

regulamento, a implementação das seguintes medidas: 
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(...)  

III – a redução de pelo menos 20% (vinte por cento) dos incentivos e benefícios 

fiscais ou financeiros-fiscais dos quais decorram renúncias de receitas, observado o 

§ 3º deste artigo. 

(...) 

§ 3º O disposto no inciso III do § 1º: 

I – não se aplica aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiros-fiscais de que 

trata o art. 178 da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966, nem aos instituídos na 

forma estabelecida pela alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição 

Federal;” 
 

No ponto, denota-se evidente que a intenção do legislador foi conferir o maior grau 

possível de Segurança Jurídica aos contribuintes especificados pelos dispositivos, excluindo-

os dos efeitos de qualquer supressão dos seus benefícios. 

Por isso, é possível identificar nos processos em trâmite no Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro que diversos contribuintes que gozam de Isenções Fiscais 

concedidas a prazo certo e sob o cumprimento de determinadas condições já se valeram da 

norma inscrita no art. 178 do CTN para requerer o afastamento por completo da incidência 

tanto do FEEF, quanto do FOT, sobre as suas atividades, tal como deveria ter feito o 

legislador fluminense: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO  

ESPECIAL  DE  EQUILÍBRIO  FISCAL.  ADICIONAL TEMPORÁRIO     

DEICMS.     LEI     ESTADUAL     7.428/16. REVOGAÇÃO   PARCIAL   E 

TEMPORÁRIADA   ISENÇÃO TRIBUTÁRIA  CONCEDIDA  “POR   PRAZO   

CERTO   E   EMFUNÇÃO   DE   DETERMINADAS   CONDIÇÕES”.  

APARENTE ILEGALIDADE.FUMAÇA  DO BOM DIREITO E PERIGO NA 

DEMORA. LIMINAR.1. As decisões proferidas pelo Órgão Especial desta Corte 

(RI-MC nº 0063240-02.2016.8.19.0000,   por   maioria,   13x4,   não   referendando 

liminar, em 20-2-17) e pelo Supremo Tribunal Federal (indeferimento de liminar, 

pelo Min. Barroso, ADIMC nº 5.635-RJ, em 3-5-17), além de  serem  precárias  e  

por  isso  não  deitarem  os  efeitos  vinculantes  da declaração   de   

constitucionalidade   ou   inconstitucionalidade,   não analisaram (e nem o poderiam 

ter feito) a Lei Estadual nº 7.428/2016 à luz da legislação federal. 2. Por isto mesmo, 

tais decisões, ainda que vinculantes fossem, não têm o condão de obstar a concessão 

de liminar em mandado de segurança fundado  em  alegado  direito  líquido e  certo  

de  matriz  legal,  e  não constitucional.3. Está presente a fumaça do bom direito, na 

medida em que o art. 178do  Código  Tributário  Nacional dispõe  que “A isenção,  

salvo  se concedida  por  prazo  certo  e  em  função  de  determinadas condições, 

pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo (...)”.Tal dispositivo 

veda, contrario sensu, não apenas a supressão (Súmula nº  544-STF),  mas  também 

qualquer modificação(ipsis  litteris: “revogada ou  modificada”)  do  regime  de  

benefício fiscal  oneroso concedido por prazo certo. Daí que a  Lei Complementar nº 

159/2017 (que  “institui  o Regime  de  Recuperação  Fiscal  dos  Estados  e  do 

Distrito  Federal”),em  seu  art.  2º,  §  1º,  III, ao  impor  como  uma  das medidas de 

ajuste das unidades em desequilíbrio financeiro a “redução dos  incentivos  ou  

benefícios  de  natureza  tributária”,   excetue expressamente “aqueles concedidos 

por prazo certo e em função de determinadas condições”.4. Também se encontra 

presente o perigo na demora, considerando que a periclitante  saúde  financeira  do  

Estado  do Rio  de  Janeiro  torna,  no mínimo, muitíssimo duvidosa a probabilidade 

de restituição dos valores recolhidos no curso do processo, na hipótese de concessão 
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da segurança sem prévio deferimento da liminar.5. Provimento do recurso para 

suspender a exigibilidade dos depósitos do Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal. 

(RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de 

Instrumento nº 0034423-54.2018.8.19.0000, 27ª Câmara Cível. Relator: Des. 

Marcos Alcino de Azevedo Torres. Publicação: 15/04/2019) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO   

QUE DEFERIU A LIMINAR PARA AFASTAR A EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO    

DE VALORES NO FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT)  

INSTITUÍDO PELA  LEI ESTADUAL Nº 8.645/19.IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

RÉ.1.Cuida-se de agravo oposto contra decisão judicial que deferiu liminar,  em  

mandado  de  segurança,  para  elidir  a  obrigação  do impetrante  de  depositar  o  

Fundo  Orçamentário  Temporário  (FOT), instituído pela Lei Estadual nº 

8.645/19.2.Prefacial   de   impropriedade   da   via   eleita.   Rejeição.   Não 

incidência  do  enunciado  nº  266  da  súmula  do  E.  STF: “Não cabe mandado  de  

segurança  contra  lei  em  tese”.  Legislação  que,  a princípio,  tipifica-se  como  

preceito  de  efeitos  concretos,  diante  da ausência de densidade 

normativa.3.Razões  recursais  a consignar  que a  legislação  impugnada apenas 

substituiu  o  Fundo  Estadual  de  Equilíbrio  Fiscal  (FEEF), instituído  pela  Lei  nº  

7.428/16.  Manutenção  da  obrigação  de  as empresas  beneficiadas  por  qualquer  

isenção  ou  incentivo  fiscal efetuarem,  transitoriamente,  enquanto  estiver  vigente  

o  Regime de Recuperação  Fiscal –RRF,  um  depósito  de  quantia  equivalente  a 

10% da diferença entre os valores do ICMS, calculado com e sem a utilização do 

benefício fiscal.4.Lei anterior objeto de representação por inconstitucionalidade 

perante  o  OE  deste  TJRJ, nos autos do processo  nº 0063240-02.2016.8.19.0000.   

Suspensão do   julgamento, em razão da interposição  da  ADI  nº  5.635/RJ,  ainda  

não  examinada  pelo  STF, versando sobre a referida norma. 5.Pedido  liminar  

formulado  na  ADI  afastado  pelo  Relator,  ao fundamento de se basear na 

declaração do Estado do Rio de Janeiro de  que  a  legislação  impugnada  não  

eliminaria  isenções. Decisum que, entretanto, consigna a possibilidade de 

apreciação do tema em controle difuso, uma vez antevista prática em antinomia à 

afirmativa do ente.6.Decisão agravada a concluir que o FOT promove uma redução 

da isenção anteriormente concedida por prazo certo e sob condição onerosa.7.As  

isenções  onerosas  geram  para  o  contribuinte  o  direito  de fruir do benefício pelo 

prazo aposto na lei. Inteligência do contido no art. 178 do CTN “A isenção, salvo se 

concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser 

revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo”.8.Na linha do disposto no 

enunciado nº 544 do STF: “Isenções tributárias   concedidas, sob   condição   

onerosa,   não   podem   ser livremente suprimidas”.9.O argumento do agravante, no 

sentido de que a instituição do FOT seguiu imposição contida na LC 159/17, que 

instituiu o Regime de  Recuperação  Fiscal  dos  Estados, encontra óbice  no  texto  

legal que expressamente  excluiu da redução dos  incentivos  e benefícios fiscais os 

concedidos com espeque no art. 178 do CTN.10.NEGA-SE PROVIMENTO AO 

RECURSO. (RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Agravo de Instrumento nº 0011021-36.2021.8.19.0000, 25ª Câmara Cível. Relator: 

Des. Sérgio Seabra Varella. Julgamento: 27/05/2021) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. FOT. FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO. LEI 

ESTADUAL 8.654/2019. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA 

CONCEDIDA “POR PRAZO CERTO E SOB CONDIÇÃO ONEROSA”. 

APARENTE ILEGALIDADE. O DEPÓSITO AO FOT NÃO PODE ALCANÇAR 

OS BENEFÍCIOS DO CONVÊNIO Nº 03/18. ART. 178 DO CTN. SÚMULA Nº 

544/STF. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Para deferimento da liminar em mandado de 

segurança é necessário, consoante o disposto no inciso III, do art. 7º, da Lei 

12016/09, que se verifique a presença de fundamento relevante e perigo da 

ineficácia do ato, caso a segurança seja concedida ao final. 2. Plausível a alegação da 

parte impetrante/agravada no sentido de que o benefício previsto no Convênio 

3/2018 do Confaz, internalizado pelo Decreto Estadual 46.233/2018, satisfaz os 
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pressupostos do art. 178 do CTN; é de que os benefícios fiscais sujeitos à condição 

onerosa e prazo certo não podem se submeter à Lei Estadual 8.654/2019. O depósito 

do FOT representa aumento indireto concreto do tributo, por conseguinte, redução 

de incentivo fiscal concedido por lei, sendo aplicável a Súmula 544 do STF que 

assim dispõe: “isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, não podem ser 

livremente suprimidas”. 3. Artigo 178 do CTN. Isenção tributária outorgada à ora 

agravada que preenche os requisitos de que trata a regra excepcional do art. 178 do 

CTN: sob condição e prazo certo. 4. Presença de fundamento relevante e o perigo de 

ineficácia do ato, na medida em que a isenção tributária outorgada à parte 

impetrante, ora agravada, preenche os requisitos de que trata a regra excepcional do 

art. 178 do CTN e a ausência de depósito mensal acarreta a perda definitiva dos 

benefícios fiscais do contribuinte. Decisão agravada que deve ser mantida posto que 

não se evidencia teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos. 

Aplicação do entendimento consolidado no Enunciado nº 58 da Súmula da 

Jurisprudência desta Corte. 6. Manutenção da decisão. Negativa de provimento ao 

agravo de instrumento. Agravo Interno prejudicado. (RIO DE JANEIRO. Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento nº 0052656-

31.2020.8.19.0000, 20ª Câmara Cível. Relatora: Des. Mônica Sardas. Julgamento: 

10/02/2021) 

 

Há que se registrar, por um dos julgados, de Relatoria do Desembargador Marcos 

Alcino, que o fato do FEEF ter previsto uma forma de “modulação temporal” da fruição das 

Isenções, pela já mencionada “restituição” sui generis do art. 4º, parágrafo primeiro, foi 

absolutamente irrelevante, e não impediu que a exação fosse afastada por completo das 

atividades dos contribuintes. Isto é, no caso elencado, os julgadores aplicaram a literalidade 

do art. 178 do CTN, que veda qualquer tipo de modificação no regime especial de isenção 

onerosa, respeitando-se as exatas condições previstas (previsibilidade da conduta pública) 

quando do pacto pelo Incentivo Fiscal. 

E nos casos de aplicação do referido artigo aos regimes de isenção modificados pelo 

FOT, sequer há que se titubear, haja vista que a lei que instituiu o novo fundo sequer previu 

qualquer forma de modulação e prorrogação dos Incentivos/Benefícios, o que impactou ainda 

mais a previsibilidade dos contribuintes submetidos ao tributo. 

Nada obstante, há que se ponderar um detalhe sobre a redação de ambos os 

dispositivos legais suscitados: apesar do art. 2º da Lei Complementar nº 159/2017 fazer 

menção expressa ao artigo 178 do CTN, e este, por sua vez, somente se debruçar sobre a 

vedação da modificação ou revogação das isenções tributárias (que são espécie específica de 

exclusão do crédito tributário, prevista no inciso I do art. 175 do CTN), faz-se imperioso notar 

que a mens legis dessa disposição legal não deve se restringir tão somente a esta técnica de 

desoneração do tributo, enquanto regime especial oneroso. 

 Noutros termos: apesar do art. 178 do CTN somente vedar a modificação das isenções 

onerosas, nada impede que, numa interpretação conforme a Constituição, amparada nas 

garantias dos contribuintes que na Carta Maior existem, se identifique que, por força do 
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Princípio da Segurança Jurídica e dos valores objetivos e subjetivos já trabalhados 

anteriormente, a modificação ou revogação de qualquer tipo de Incentivo ou Benefício Fiscal 

(v.g. outorga de crédito presumido, redução da base de cálculo, redução de alíquota, etc.) 

concedido por prazo certo, e sob determinadas condições, não é autorizada no ordenamento 

jurídico pátrio. 

Isto porque a finalidade da concessão do regime de tributação especial oneroso 

continuará a ser o mesmo daquele que prevê o regime de isenção onerosa, qual seja, o 

desenvolvimento de alguma prática do contribuinte que contribui ou reforça um 

comportamento socialmente desejável, que atinge objetivos públicos, de sorte que sua 

modificação ou revogação antes do prazo estipulado feriria de morte a expectativa que o 

contribuinte tinha de poder se valer das condições especiais do regime desde que cumprisse as 

condições determinadas pela Administração. 

Mais uma vez, esta abordagem encontra sustentação doutrinária na medida em que se 

investiga a concepção da Confiança estabelecida entre contribuinte incentivado e o ente 

tributante que se aproveita da conduta do particular para atingir finalidades públicas 

específicas. 

Para tanto, cabe observar a constatação de Kyrill-A. Shwarz
29

, sobre a valoração da 

proteção da confiança em relação às modificações que compreendem os tributos fiscais (ou 

seja, aqueles de finalidade financeira-arrecadatória), e os tributos extrafiscais (que promovem 

a intervenção em determinadas condutas sociais por meio do seu manejo pelo Estado):  

 

(...) já as normas de direção e intervenção mostram-se de outra forma: elas perdem 

seu sentido, se seus destinatários agirem confiantes na aparência de direito do 

benefício prometido, sem ainda tê-lo recebido. Exatamente a oferta de uma 

vantagem tributária, que repouse no interesse geral, estabelece, junto aos cidadãos 

que aceitam a oferta e se deixam instrumentalizar para fomento do interesse geral, 

uma relação de confiança, que recai sob a proteção da ordem jurídica. Para essa 

relação vale o axioma „pacta sunt servanta‟. 

 

Analisando essas proposições, anui Misabel Derzi
30

 para dizer que tem razão o jurista, 

notadamente pela construção da confiança que paira sobre a instrumentalização do 

                                                           
29

 SCWARZ, Kyrill-Alexander. Vertrausenschutz als Verfassugsprinzip: Eine analyse des nationalen rechts, des 

gemeinschaftsrechts und der beziehungen zwischen beiden rechtskreisen. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, 2002, p. 298-299. 
30

 DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, boa-fé objetiva e 

irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de tributar. São Paulo: Noeses, 2009, p. 392. 
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contribuinte para desenvolvimento de alguma conduta que seja do interesse público. Ainda 

sobre o tema, reflete a jurista que: 

 

O princípio da proteção da confiança compreende o passado (ato gerador estatal da 

confiança), mas se projeta para o futuro. Nele, estão envolvidos passado, presente e 

futuro. Quando as promessas públicas são traídas, a questão que se põe, de forma 

consistente, é: o que deverá atenuar as frustrações relativas àquilo que se teria 

alcançado, se não tivesse havido a intervenção do Estado, abortando a promessa, o 

incentivo, o benefício. 
 

Por isso, vale registrar que Ives Gandra Martins
31

 arremata a questão da modificação 

dos Incentivos e Benefícios (de modo geral) aprazados e onerosos ao assinalar a relevância da 

determinação da violação da Segurança Jurídica que envolvia o pacto, e não a modalidade do 

regime especial. 

 

“o que importa não é a espécie de incentivos, mas o fundamento que leva à 

impossibilidade de revogação, que é direito adquirido. (...) É importante ter presente 

que, embora a norma cuide de isenção, que é uma espécie de incentivo fiscal, suas 

disposições alcançam qualquer outro benefício mediante o qual a pessoa política 

tributante estimule os contribuintes a fazerem algo que a ordem jurídica considera 

conveniente, interessante ou oportuno, como, por exemplo, a instalação de indústrias 

em região carente do País.” 

 

Não por acaso, o aresto que segue exemplificativamente abaixo segue a mesma linha 

do que leciona o professor, de modo a registrar que conquanto um determinado Incentivo 

Fiscal possa não se amoldar à literalidade da vedação que se implica com o artigo 178 do 

CTN, é de se notar que o mesmo regime poderá ser protegido, senão, pela norma insculpida 

no art. 5º XXXVI da CRFB/88, que resguarda os aspectos objetivos do Princípio da 

Segurança Jurídica, quais sejam, o direito adquirido, e o ato jurídico perfeito: 

 

(…) Pleiteia a agravante o restabelecimento do Programa de Inclusão Digital, 

benefício fiscal instituído pelos arts. 28 a 30 da Lei 11.196/05 (Lei do Bem), que 

reduziu a zero as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre a receita bruta das 

vendas a varejo de produtos eletroeletrônicos. O referido incentivo teve a vigência 

sucessivamente prorrogada (até 31.12.2018 pela Lei 13.097/2015), sendo, enfim, 

estancado por meio da MP 690/15, convertida na Lei 13.241/15. Verifica-se que, 

decorridos mais de 10 (dez) anos desde a criação, considerou o ente tributante que o 

incentivo – concedido sob a figura da “alíquota zero” – já cumprira seu objetivo, 

procedendo, então, à respectiva revogação por meio de medida provisória, 

devidamente convertida em lei. Cabe ressaltar, não ter aplicação ao presente caso o 

artigo 178 do CTN, já que o mesmo trata de isenção e não de alíquota zero, que são 

institutos jurídicos de natureza diversa. Todavia, em que pese isso, a pretensão da 

                                                           
31

 MARTINS, Gandra Ives. Incentivo Fiscal. Lei 1.605/83. Direito Adquirido. Opção pelos Estímulos da Lei 

1.939/93 não exercida. Revista Dialética de Direito Tributário nº 81, 2002, p. 166. 
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agravante não deixa de ser digna de proteção, na medida em que a revogação do 

Programa de Inclusão Digital, tal como ocorreu, fere o princípio da proteção da 

confiança, que como um soldado de reserva, revela toda a sua pujança no direito 

público, justamente para suprir as lacunas das garantias existentes no próprio 

Ordenamento Jurídico (DERZI, Modificações da 2009, São Paulo: Noeses, p. 592-

593). (…) Aliás, nesse trecho, vale a citação dos ensinamentos de Misabel Derzi: “O 

princípio da proteção da confiança compreende o passado (ato gerador estatal da 

confiança), mas se projeta para o futuro. Nele estão envolvidos passado, presente e 

futuro. Quando as promessas públicas são traídas, a questão que se põe, de forma 

consistente, é: o que deverá atenuar as frustrações relativas àquilo que se teria 

alcançado, se não tivesse a intervenção do Estado, abortando a promessa, o 

incentivo, o benefício.” (DERZI, Modificações da Jurisprudência no Direito 

Tributário, 2009, São Paulo: Noeses, p. 392-393). A promessa que existia do ente 

tributante, de se manter uma alíquota zero por prazo certo, foi o ato gerador estatal 

de confiança, que se projetava para o futuro até o dia 31.12.2018. Com base nisso, a 

agravante fez investimentos, com base na confiança gerada, investimentos esses que 

foram frustrados, com a quebra da promessa, pela revogação do benefício da 

alíquota zero pela MP 690/2015, dando azo, então, à invocação do princípio da 

proteção da confiança como a derradeira garantia e último soldado de reserva do 

contribuinte, já que a garantia do artigo 178 do CTN somente se aplica às isenções. 

Nesse sentido, inclusive, já decidiu o egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: 

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. PROGRAMA 

DE INCLUSÃO DIGITAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA RECURSAL 

PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA (PIS E 

COFINS). GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. 

INEXISTÊNCIA. (…) 4. A revogação do Programa de Inclusão Digital, sem 

dúvida, arranha o princípio da confiança, que deve ser preservado no sistema 

tributário. Em outras palavras, o contribuinte tem expectativas que devem ser 

conservadas. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt na SLS 2.161/DF, Rel. Ministra 

LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe 06/12/2016). 

(Negritei). (…) Presente ofensa direta aos princípios da segurança jurídica e da boa-

fé dos representados pela autora quando revogados os artigos 28 a 30 da Lei 

11.196/2005 pelo art. 9º da MP 690/2015, convertida na Lei 13.241, de 30/12/2015. 

Não bastante isso, tal revogação agride expressamente o disposto no inciso XXXVI 

do artigo 5º da Constituição ao violar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 

(…) O periculum in mora também resta evidente, haja vista encontrar-se a agravante 

sujeita a realizar o pagamento do tributo indevido, o que pode comprometer sua 

saúde financeira. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL, com base no 

art. 1.019, I, do NCPC, para suspender a exigibilidade da cobrança dos tributos em 

questão, nos termos do art. 151, V, do CTN, afastando a aplicação do art. 9º da MP 

690/2015, restabelecendo a vigência do art. 5º da Lei 13.097/2015 e assegurando a 

fruição do benefício fiscal até decisão final do processo ou até 31.12.2018. 

Comunique-se ao Magistrado de origem acerca desta decisão. Publique-se. Intime-

se. Brasília, 16 de março de 2017. Juiz Federal Eduardo Morais da Rocha Relator 

Convocado. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Agravo de 

Instrumento nº 0039686-72.2016.4.01.0000, Sétima Turma. Relator: Juiz Federal 

Convocado Eduardo Morais da Rocha. Julgamento: 16/03/2017. Publicação: 

24/03/2017) 

 

Nesta linha de raciocínio, voltando-nos ao objeto do estudo, compreende-se que, com 

o rigor que o art. 178 do CTN pretendeu emprestar aos regimes de isenção, nem o FEEF, e 

tampouco o FOT poderiam se destinar a revogar ou suprimir parcialmente os Incentivos 

Fiscais concedidos por prazo certo e sob determinadas condições aos contribuintes 

fluminenses, porquanto a mudança – qualquer que seja ela – das condições de fruição desses 
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regimes impacta diretamente o planejamento da sociedade empresária que deveria 

desempenhar suas atividades da maneira como foi anteriormente pactuada, 

instrumentalizando-se para o atingimento de determinado fim público. 

No atual cenário, ademais, observa-se que, ainda que se advogue em prol do 

argumento de que o FEEF previa a restituição dos valores gastos com seu adimplemento, a 

justificativa não mais subsiste com a criação do FOT. Esta situação ainda se agrava, 

novamente, pelo fato de que o FOT foi instituído sem que tenha qualquer previsão para o seu 

término, o que coloca em xeque a higidez da própria previsibilidade para realizar qualquer 

forma de compensação anteriormente prevista na lei do fundo anterior. 

 

6 CAPÍTULO V – CONSEQUÊNCIAS DOS FUNDOS DE EMERGÊNCIA E A 

NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE PARA SUA READEQUAÇÃO 

 

Na linha do exposto, figura-se incontroverso que as idas e vindas praticadas pelas 

legislações que estabeleceram os fundos de emergência para o Estado do Rio de Janeiro, em 

atendimento aos requisitos para fruição do Regime de Recuperação Fiscal, desestruturaram 

diversos pactos que estabilizavam as relações tributárias dos contribuintes fluminenses com o 

Fisco Estadual, demonstrando inequívoca ofensa aos valores e aspectos que circundam o 

Princípio Constitucional da Segurança Jurídica. 

Deve-se rememorar que, desde a instituição do primeiro Fundo, o Estado do Rio de 

Janeiro já havia garantido aos contribuintes cujos Incentivos e Benefícios seriam suprimidos 

que o depósito ao FEEF seria dado por um período relativamente breve, de apenas 02 (dois) 

anos. A promessa, no entanto, não foi descumprida apenas pela inesperada prorrogação dos 

efeitos do fundo até o último dia do ano de 2020, mas também pela açodada instituição de um 

novo fundo, o FOT, que até a presente data não oferece qualquer prazo para término. 

Todavia, certo é que ainda que o Estado do Rio de Janeiro não tenha cumprido seu 

compromisso de dar fim ao FEEF (e ao FOT) da forma prevista originalmente na lei, o 

contribuinte fluminense continuou vinculado à exação, sob a gravíssima pena de ser 

desenquadrado do respectivo Benefício Fiscal, em caso de inadimplemento. É o que sempre 

esteve prescrito no art. 5º da Lei do FEEF, e foi replicado genericamente pela Lei do FOT: 

 

Art. 5º O descumprimento do disposto no art. 2º desta lei resultará em: 

I - perda automática, não definitiva, no mês seguinte ao da fruição dos respectivos 

benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, se o contribuinte beneficiário ou 
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incentivado não efetuar, no prazo regulamentar, o depósito previsto no art. 2º desta 

Lei; 

II - perda definitiva dos respectivos benefícios e incentivos fiscais ou financeiros, se 

o contribuinte beneficiário ou incentivado não efetuar, no prazo regulamentar, o 

depósito previsto no art. 2º desta Lei por 3 (três) meses, consecutivos ou não. 

 

Ou seja: ainda que o Estado tenha dilatado o prazo para o término da exigência dos 

fundos orçamentários para o triplo do seu período original, o contribuinte segue tendo que 

realizar o seu pagamento religiosamente, sendo que, no caso de inadimplemento, perderá 

completamente o direito de gozar do Incentivo Fiscal ao qual está vinculado. 

Ocorre que a aludida penalidade, em face das tamanhas transgressões ao princípio da 

proteção à confiança, é ao princípio da Segurança Jurídica, não se demonstra cabível, 

proporcional, e tampouco adequada, dado o atual contexto em que ambas as leis se inseriram. 

Neste fio, convém realizar uma rápida reflexão sobre o cenário imposto pelo Estado do Rio de 

Janeiro desde que instituiu o primeiro fundo de emergência.  

Num primeiro momento, impôs-se que a fruição dos Benefícios e Incentivos 

abarcados pelo FEEF seria condicionada ao depósito de determinada quantia aos fundos de 

mesmo nome. Paralelamente à esta condição, asseverou o Estado do Rio de Janeiro que o 

FEEF estaria vigente por 02 (dois) anos, de modo que, enquanto pagasse o que era devido ao 

referido fundo, o contribuinte poderia gozar de seu regime especial; além disso, ao final, 

poderia o contribuinte ser autorizado a prorrogar a fruição do regime especial pelo período 

que fosse necessário para ser ressarcido do montante que dispendeu com o FEEF. 

Em outros termos, o Estado do Rio de Janeiro promoveu um compromisso aprazado e 

oneroso com os contribuintes, de que se estes pagassem o FEEF, auxiliando o Estado no 

pagamento dos salários dos servidores e com as pensões dos aposentados, poderiam ter seus 

Benefícios prorrogados por período determinado. 

No entanto, como visto, conquanto os contribuintes tenham de fato adimplido com o 

FEEF e estarem atualmente adimplindo com o FOT, não há previsão de qualquer prorrogação 

dos Incentivos, mas ainda assim subsiste a imposição de que, se os sujeitos passivos não 

realizarem o depósito ao FOT, seus Incentivos serão igualmente revogados. 

Esta penalidade de exclusão dos contribuintes dos respectivos Benefícios, portanto, 

não parece ser a mais acertada. Como amplamente examinado acima, em que pese haja o 

inequívoco interesse público para que o Estado do Rio de Janeiro se mantenha no Regime de 

Recuperação Fiscal, e que para isso as condições impostas pela União sejam cumpridas, há 

que se convir que os contribuintes do Estado não poderão ficar sujeitos a toda sorte de 

mudança de planejamento do ente tributante para preenchimento dessas condições. 
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Nesse sentido, as medidas que parecem ser mais viáveis para impedir que esses 

contribuintes que adimpliram corretamente com o FEEF durante o seu prazo inicial, sob as 

condições elencadas pelo Estado do Rio de Janeiro, podem passar por um exame de 

ponderação que busque alinhar os objetivos do ente tributante com também os objetivos dos 

contribuintes. 

Como exposto por Luís Roberto Barroso
32

 ainda em sua obra sobre o Direito 

Constitucional Contemporâneo, a ponderação diante do aparente conflito de normas ou 

valores constitucionais tem relevante papel em cenários como o narrado. Para se chegar a um 

ponto ideal entre os interesses das partes, o professor elucida o caminho a ser trilhado por 

meio da referida técnica, que passa inapelavelmente pela utilização dos Princípios da 

Proporcionalidade e da Razoabilidade: 

 

(...) a doutrina tem se empenhado em desenvolver alguns elementos de segurança, 

alguns vetores interpretativos. De fato, para que as decisões produzidas mediante 

ponderação tenham legitimidade e racionalidade, deve o intérprete: a) reconduí-las 

sempre ao sistema jurídico, a uma norma constitucional ou legal que lhe sirva de 

fundamento; a legitimidade das decisões judiciais decorre sempre de sua vinculação 

a uma decisão majoritária, seja do constituinte, seja do legislador; b) utilizar-se de 

um parâmetro que possa ser generalizado aos casos equiparáveis, que tenha 

pretensão de universalidade; decisões judiciais não devem ser casuísticas nem 

voluntárias; c) produzir, na intensidade possível, a concordância prática dos 

enuciados em disputa, preservando o núcleo essencial dos direitos. A ponderação, 

como estabelecido acima, socorre-se do princípio da razoabilidade-

proporcionalidade para promover a máxima concordância prática entre os direitos 

em conflito. 

 

No caso em exame, a revogação dos Incentivos e Benefícios em caso de 

inadimplemento foi prevista pelo FEEF apenas para aqueles que, até 2018, não depositassem 

os valores devidos ao referido fundo. Não se previu à época que a lei seria revogada, que 

outro fundo entraria em vigor, e que a exação se prolongaria por mais de meia década. 

Portanto, alinhando a quebra da expectativa dos contribuintes, vale dizer, do aspecto 

subjetivo do Princípio da Segurança Jurídica, em torno da Proteção à Confiança, ao desejo de 

manutenção da ordem do legislador fluminense ao prever o desenquadramento dos 

inadimplentes, vislumbra-se que uma saída cabível, adequada, e proporcional em sentido 

estrito para a celeuma seria de que os contribuintes incentivados somente pudessem ser 

desenquadrados dos respectivos benefícios em razão de débitos compreendidos no período 

original de vigência do FEEF. 

                                                           
32 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p 339. 
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Isso significaria que o Estado não poderia excluir dos regimes especiais os 

contribuintes que com o FEEF não adimpliram a partir de 31/07/2018, e o mesmo com o 

FOT, caso também voltassem os contribuintes a terem débito em aberto. Veja-se: essa era a 

promessa inicial, e maiores celeumas não seriam criadas em desfavor do Poder Público se 

assim o fosse, pois ainda haveria de se cobrar o tributo devido por meio das vias ordinárias, 

com o lançamento do crédito tributário, a inscrição do débito em dívida ativa, o protesto 

judicial, e a Execução Fiscal, que é meio privilegiado, eficaz e estável para a persecução 

arrecadatória do Estado pela via judicial
33

. 

Doutro lado, como bem assinala o Professor Luís Roberto Barroso
34

, “(...) situações 

haverá, no entanto, em que será impossível a compatibilização. Nesses casos, o intérprete 

precisará fazer escolhas, determinando, in concreto, o princípio ou direito que irá prevalecer.”. 

Desse modo, para aqueles contribuintes que já fruíam de Incentivos e Benefícios 

Fiscais concedidos por prazo certo e sob determinadas condições onerosas, que se 

instrumentalizavam pelo Poder Público para a consecução de medidas em prol da sociedade, a 

situação não seria resolvida da mesma maneira. Como já visto, a modificação propriamente 

dita, ou a supressão desses regimes especiais, por si só, é capaz de violar o ato jurídico 

perfeito, e o direito adquirido, além de transgredir o Princípio de Proteção da Confiança, e a 

boa-fé objetiva. 

Daí a necessidade de, em prestígio à garantia do contribuinte enquadrado nesse tipo de 

regime, e ao próprio sucesso que a Política Pública que ele auxilia a desenvolver, se 

resguardar esses Incentivos e Benefícios, afastando-os por completo da exigência do Fundo 

Estadual de Equilíbrio Fiscal, e principalmente do Fundo Orçamentário Temporário instituído 

pelo Estado do Rio de Janeiro, que foi confeccionado posteriormente, mas ao arrepio de todas 

as promessas antes sinalizadas pelo ente tributante. 

  

                                                           
33

 SIQUEIRA, Édison Freitas de. Débito fiscal: análise crítica e sanções políticas - Porto Alegre: Sulina, 2001, p. 
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34
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em virtude do todo exposto, conclui-se que a instituição dos Fundos emergenciais do 

FEEF e do FOT, que se destinaram ao cumprimento de requisitos para ingresso do Estado do 

Rio de Janeiro no Regime de Recuperação Fiscal, para retomada do equilíbrio fiscal e 

financeiro, de fato era de grande Interesse Público, e buscavam objetivos sociais urgentes que 

há muito já vinham sendo negligenciados, como o pagamento dos servidores e dos 

aposentados, além das boas práticas de responsabilidade fiscal. 

 Todavia, demonstrou-se que a instituição dos referidos Fundos foi feita de forma 

controversa e açodada pelo Estado do Rio de Janeiro, mormente pela constatação de inúmeros 

vícios constitucionais confessados pelo próprio ente tributante em relação ao FEEF, bem 

como a quebra da promessa em relação ao prazo de duração deste Fundo, e da ausência de 

previsão legal sobre a prorrogação do prazo de fruição dos Incentivos e Benefícios Fiscais que 

se submetessem à exação, quando da conversão do FEEF para o FOT. Essas variações de 

comportamento prejudicaram o planejamento de diversos contribuintes e traiu a Confiança 

Legítima anteriormente depositada pelos mesmos quando o primeiro Fundo foi introduzido na 

sistemática de tributação do Estado. 

 Além disso, demonstrou-se que a instituição dos referidos Fundos violou também 

inúmeros regimes especiais que foram concedidos por prazo certo e determinadas condições, 

que se alinhavam a Políticas Públicas essenciais para o desenvolvimento do Estado, e 

instrumentalizavam as empresas para a consecução de objetivos sociais de interesse da 

população, tudo sob o compromisso e a legítima expectativa de que, caso cumprissem com 

essas condições, poderiam os contribuintes gozar dos regimes pelo prazo que lhes foi 

oferecido inicialmente.  

 Portanto, tendo em vista que os Fundos ofenderam os aspectos objetivos do Princípio 

da Segurança Jurídica, relativamente aos Atos Jurídicos Perfeitos, e os Direitos Adquiridos; 

buscou-se demonstrar que, em relação aos regimes especiais onerosos e aprazados, eles 

jamais poderiam ter sido instituídos. Ainda, referente aos demais Incentivos e Benefícios que 

estavam submetidos à exigência do FEEF desde sua instituição, e agora estão submetidos ao 

FOT, apresentou-se a proposta de que, diante da ocorrência de violação ao aspecto subjetivo 

do Princípio da Segurança Jurídica, especialmente em torno da Proteção à Confiança, o mero 

inadimplemento do FEEF e do FOT só possa ensejar o desenquadramento do contribuinte 

devedor se o débito em aberto tiver fato gerador anterior ao período de XXXX, que era o 

prazo inicialmente oferecido pelo Poder Público para o Fundo emergencial ter fim. 



62 
 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 18ª ed., São Paulo: Saraiva, 2012. 

ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 3ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 2011. 

ÁVILA, Humberto. Teoria da Segurança Jurídica. 5ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 

2019. 

BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2010. 

BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. 2ª ed., Rio de Janeiro: Renovar, 

2002. 

BORGES, José Souto Maior. O princípio da segurança jurídica na criação e aplicação do 

tributo, São Paulo: RDDT nº 22, 1997. 

BRASIL. Conselho Nacional de Política Fazendária. Convênio ICMS 42 de 03 de maio de 

2016. Disponível em: 

https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2016/CV042_16  

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:  

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

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657 de 04 de setembro de 1942. Lei de introdução às normas do 

Direito Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/del4657compilado.htm  

BRASIL. Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm . 

BRASIL. Lei Complementar nº 159 de 19 de maio de 2017. Institui o Regime de Recuperação 

Fiscal dos Estados e do Distrito Federal e altera as Leis Complementares nº 101, de 04 de 

maio de 2000, e nº 156, de 28 de dezembro de 2016. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp159.htm  

BRASIL. Projeto de Lei Complementar. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=node05401pi7k8

ucghi8f5vkl3jay15743524.node0?codteor=1527604&filename=PLP+343/2017 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 2.529, Plenário. Relator: Min. Gilmar Mendes. 

Julgamento: 14/06/2007. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento 635243/SP, Segunda Turma. 

Relator: Min. Ayres Britto. Julgamento: 13/09/2011.  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. AgR no RE 419795/RS, Primeira Turma. Relator: Min. 

Marco Aurélio. Julgamento: 22/02/2011. 



63 
 

 

 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Parecer na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

5.635/RJ, oferecido pela Procuradoria Geral da República. Relator: Min. Luís Roberto 

Barroso. Disponível em:  

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=749621055&prcID=51

14305&ad=s#  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição Inicial na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 5.635/RJ, proposta pela Confederação Nacional da Indústria. Relator: Ministro Luís 

Roberto Barroso. Disponível em: 

https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=612781934&prcID=51

14305# 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 573.540/MG, Plenário. Relator: 

Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 14/04/2010. 

BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Agravo de Instrumento nº 0039686-

72.2016.4.01.0000, Sétima Turma. Relator: Juiz Federal Convocado Eduardo Morais da 

Rocha. Julgamento: 16/03/2017. Publicação: 24/03/2017 

CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: falência e recuperação de empresa. 9ª ed., 

São Paulo: Saraiva Educação, 2018. 

CANOTILHO, J.J. Gomes, Direito Constitucional, Coimbra: Almedina, 1991. 

DERZI, Misabel Abreu Machado. Modificações da jurisprudência: proteção da confiança, 

boa-fé objetiva e irretroatividade como limitações constitucionais ao poder judicial de 

tributar. São Paulo: Noeses, 2009. 

DIMOULIS, Dimitri. Manual de Introdução ao Estudo do Direito. 4ª ed., São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2011. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 17ª ed., São Paulo: Atlas, 2004. 

JÚNIOR, Onofre Alves Batista. Aspectos essenciais do princípio da moralidade 

administrativa e sua aplicação no Direito Administrativo Tributário. Segurança Jurídica: 

irretroatividade das decisões judiciais prejudiciais aos contribuintes, coord. Sacha Calmon 

Navarro Côelho. Rio de Janeiro: Forense, 2013. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 8ª ed., São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. 

MARTINS, Gandra Ives. Incentivo Fiscal. Lei 1.605/83. Direito Adquirido. Opção pelos 

Estímulos da Lei 1.939/93 não exercida. Revista Dialética de Direito Tributário nº 81, 2002. 

MICHAELIS. Dicionário Online de Português. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=dep%C3%B3sito 

RIO DE JANEIRO. Lei Estadual nº 6.979 de 31 de março de 2015. Dispõe sobre tratamento 

tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais do Estado do 

Rio de Janeiro. Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/01373112

3a90d7fe83257e1a00625c88?OpenDocument .  



64 
 

 

 

RIO DE JANEIRO, Lei Estadual nº 7.428/2016. Disponível em: 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation-

renderer.jspx?_afrLoop=39154120158612376&datasource=UCMServer%23dDocName%3A

WCC42000004122&_adf.ctrl-state=nejs6qf3q_36 

RIO DE JANEIRO, Lei Estadual nº 7.483 de 08 de novembro de 2016. Reconhece o Estado 

de Calamidade Pública no âmbito da administração financeira declarado pelo Decreto nº 

45.692, de 17 de junho de 2016, e dá outras providências. Disponível em:  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/03bdbcf0

52a0664283258066005ab930?OpenDocument  

RIO DE JANEIRO, Lei Estadual nº 7.629/2017. Dispõe sobre o plano de recuperação fiscal 

do estado do rio de janeiro e dá outras providências. Disponível em:  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/9a0490a99

a2b0d6e8325813d0069556f?OpenDocument  

RIO DE JANEIRO, Lei Estadual nº 8.645/2019. Disponível em: 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/5536b8ab9d436

75d032584cc0063da30?OpenDocument  

RIO DE JANEIRO, Projeto de Lei Estadual nº 1.011/2019. Disponível em:  

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro1923.nsf/18c1dd68f96be3e7832566ec0018d833/3a1a6c2bd

84328d88325844e0055f99a?OpenDocument 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 11ª Vara de Fazenda 

Pública. Sentença no Mandado de Segurança nº 0023495-75.2017.8.19.0001. Juíza de Direito 

Cristiana Aparecida de Souza Santos. Data de Julgamento: 09/05/2018.  

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Representação por 

Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000. Relator: Des. Adriano Celso 

Guimarães. Disponível em: 

https://www3.tjrj.jus.br/consultaprocessual/#/consultapublica?numProcessoCNJ=0083082-

60.2019.8.19.0000 . Acesso em: 04/09/2021. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento 

nº 0011021-36.2021.8.19.0000, 25ª Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Seabra Varella. 

Julgamento: 27/05/2021. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento 

nº 0034423-54.2018.8.19.0000, 27ª Câmara Cível. Relator: Des. Marcos Alcino de Azevedo 

Torres. Publicação: 15/04/2019. 

RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Agravo de Instrumento 

nº 0052656-31.2020.8.19.0000, 20ª Câmara Cível. Relatora: Des. Mônica Sardas. Julgamento: 

10/02/2021.  

SCWARZ, Kyrill-Alexander. Vertrausenschutz als Verfassugsprinzip: Eine analyse des 

nationalen rechts, des gemeinschaftsrechts und der beziehungen zwischen beiden 

rechtskreisen. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2002. 



65 
 

 

 

SIQUEIRA, Édison Freitas de. Débito fiscal: análise crítica e sanções políticas. Porto Alegre: 

Sulina, 2001. 

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário v. 2., Rio 

de Janeiro: Renovar, 2005. 

 

 

 






