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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo identificar mecanismos institucionais e boas práticas de 

governança, nacional ou internacional, que possam contribuir para o aprimoramento das políticas 

públicas de desenvolvimento regional implementadas com incentivos fiscais, em especial pelos entes 

subnacionais. Observa-se que a função de fomento ainda carece de um arcabouço institucional mais 

complexo que seja capaz de assegurar a eficácia das normas constitucionais e a efetividade das 

intervenções estatais indutoras, o que demanda a modernização do sistema normativo e dos órgãos da 

Administração Pública. Como objetivo específico, descreve-se o processo histórico dessa função estatal 

para, confrontando-o com sua base teórica e normativa, identificar as desconformidades que provocaram 

a guerra fiscal e que, presentes na atualidade, dificultam o desenvolvimento socioeconômico desejado e 

incrementam os riscos de impactos negativos. Por meio da revisão da literatura, de dados econômicos e 

processos dos órgãos de controle externo, analisa-se qualitativamente o efeito desse estado de coisas no 

Rio de Janeiro, especialmente a correlação entre o gasto tributário e os deletérios impactos de ordem 

fiscal, econômica e política. A reflexão sobre as soluções possíveis partiu da observação do modelo 

europeu de fomento  - com base na análise qualitativa da legislação estrangeira, textos e documentos de 

organismos internacionais - da qual foi possível extrair diretrizes universais de regulação dessa forma 

de intervenção estatal, ressalvando, por óbvio, as diferenças entre ambas as realidades. Por fim, são 

apontadas medidas de âmbito federal e local que podem propiciar melhor articulação entre os entes 

federados, assim como mecanismos de governança e controle a partir da definição de um devido 

processo legal para regular o ciclo completo dos incentivos fiscais. 

 PALAVRAS-CHAVE – Desenvolvimento Regional. Incentivo Fiscal. Estado do Rio de Janeiro. 

Reforma Institucional. Governança.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

The present research focuses on identifying institutional mechanisms and national or international good 

governance practices that can contribute to the improvement of policies for regional development 

implemented with state aid, especially by subnational entities. It is observed that this public activity in 

Brazil still lacks a more complex institutional framework that can ensure the effectiveness of 

constitutional norms and the state´s interventions, which demands the modernization of the normative 

system and public administration. For this purpose, the historical process of the state aid control is 

described in a manner that, confronting it with its theoretical and normative basis, it is possible to 

identify non-conformities that caused the fiscal war and that, currently present, hinders the desired 

socioeconomic development and increases the inherent risks. By reviewing the literature, economic data 

and processes of the external control bodies, the impact in Rio de Janeiro State has been analyzed, 

especially the correlation between tax expenditures and deleterious fiscal, economic and political 

impacts. The reflections on possible solutions came from observing the European model of state aid 

control. Based on a qualitative analysis of foreign legislation, texts and documents from international 

organizations, it was possible to extract universal regulatory guidelines, despite the differences between 

both realities. Finally, federal and local actions are pointed out to provide better articulation between the 

country states, as well as governance and control mechanisms with the definition of a due legal process 

for the complete cycle of tax incentives. 

 

 

KEYWORDS - Regional Development. Tax Incentive. Rio de Janeiro state. Institutional Reform. 

Governance. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, o Estado Brasileiro tem concentrado sua agenda política na reorganização 

das finanças públicas, promovendo uma série de iniciativas visando à contenção do gasto e à 

reforma de sistemas legislativos que impactam na sustentabilidade fiscal e na economia do país, 

tais como as reformas trabalhista, previdenciária e as propostas de mudança nas estruturas 

tributária e administrativa. Defende-se as medidas de ajuste como pressuposto ou o caminho 

necessário para a recuperação da capacidade financeira e estratégica do Estado de promover o 

desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades regionais e sociais. 

Para que sejam socialmente justas e capazes de otimizar as escolhas alocativas, as reformas 

devem contemplar, de maneira ampla e irrestrita, todas funções e intervenções estatais que 

afetem as contas públicas. Além da contenção de gastos, a redução do déficit fiscal depende 

também da implementação de medidas alternativas para incrementar a arrecadação tributária. 

Nesse aspecto, a função de fomento à iniciativa privada deve ser inserida, não apenas no centro 

do debate sobre o ajuste fiscal, mas nos programas de modernização administrativa para que 

possa cumprir a finalidade constitucional de alavancar as atividades produtivas em todo o 

território, contribuir com o aumento das receitas públicas e com o bem-estar coletivo. 

As últimas décadas foram marcadas pelo uso escalonado e descontrolado de incentivos fiscais 

ao setor privado, constituindo essa uma das principais estratégias de intervenção estatal sobre 

a economia para promover o desenvolvimento e enfrentar as assimetrias regionais. A expansão 

dessa função estatal, especialmente por meio de renúncia de receita tributária, ocorre 

indistintamente em todos os entes da federação. 

No âmbito da União, os benefícios creditícios, financeiros e tributários têm superado em muito 

os investimentos públicos em infraestrutura e tecnologia, imprescindíveis para promover o 

crescimento econômico. Relatórios do Ministério da Fazenda demonstram que, entre 2006 e 

2015, enquanto as despesas de capital variavam em torno de 1% do PIB, os subsídios e 

incentivos cresceram descontroladamente, chegando a atingir, em 2015, patamar histórico de 

6,7% do PIB, dos quais 4,5% corresponde às renúncias de receita1, também denominadas gasto 

tributário. As medidas de ajuste fiscal, posteriormente implementadas, lograram êxito em 

 
1 MINISTÉRIO DA FAZENDA. Panorama Fiscal Brasileiro. 2018. p. 14; e Relatório de Análise Econômica 

dos Gastos Públicos Federais Evolução dos Gastos Públicos Federais no Brasil: Uma análise para o período 

2006-15. p. 07. 
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reduzir os incentivos creditícios e financeiros, mas as renúncias permaneceram em níveis 

elevados. Conforme apuração da Receita Federal do Brasil para o exercício de 2019, R$ 308 

bilhões foram destinados ao fomento de agentes privados por meio do sistema tributário2, 

representando 21,37% da receita ou 4,25% do PIB. 

No âmbito dos entes subnacionais, essa tendência foi reforçada pela guerra fiscal que, escalada 

nos últimos vinte anos, levou-os a renunciar percentuais cada vez mais elevados da maior fonte 

de arrecadação estadual, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 

Estudo realizado pela Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais – 

FEBRAFITE apurou que as renúncias de ICMS cresceram 35% de 2012 a 2019, alcançando a 

elevada cifra de R$ 97,2 bilhões3. Considerando todos os estados da Federação, o impacto do 

gasto tributário sobre a arrecadação de referido tributo é de 21,75%, variando do máximo de 

70% no Amazonas até o mínimo de 8% no Ceará. Na Região Sudeste, o Rio de Janeiro, mesmo 

tendo sua insolvência fiscal reconhecida, é o estado que possui maior gasto tributário: em 2019 

foi registrada renúncia de 23,63% da receita, enquanto no Espírito Santo foi de 11,21%, em 

Minas Gerais, 10,53% e em São Paulo, 15,65%.  

Na teoria, os incentivos fiscais são instrumentos legítimos de intervenção estatal sobre a 

economia, globalmente utilizados para compensar deficiências do mercado ou criar condições 

que impulsionem o desenvolvimento. Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, no 

exercício de suas funções regulatórias e normativas, os entes federados podem fomentar a 

iniciativa privada, criando vantagens financeiras ou fiscais, com o objetivo de induzir agentes 

econômicos selecionados a adotar iniciativas capazes de contribuir para o enfrentamento das 

desigualdades regionais ou para outras políticas de desenvolvimento socioeconômico. 

O uso banalizado desse instrumento e a intervenção inadequada, no entanto, podem provocar 

externalidades negativas e indesejadas, como distorções no mercado e desequilíbrio fiscal, 

capazes de transformar o fomento em verdadeiro paradoxo. Por essa razão, referidas ações 

estatais devem ser compreendidas, planejadas e executadas de forma multidisciplinar, ou seja, 

abrangendo a complexidade do fomento em seus aspectos e efeitos jurídicos, fiscais, 

econômicos, políticos e sociais. A efetividade de tais ações depende da forma como é realizada, 

 
2 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Evolução dos Gastos Tributários.  Em http://receita.economia.gov.br. 

Consulta realizada em 02/03/2020.  
3 FEBRAFITE- ICMS em 2019: Avanços e Desafios. Disponível em https://www.febrafite.org.br/wp-

content/uploads/2020/06/Analise_ICMS2019-vs-completa.pdf 

https://www.febrafite.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Analise_ICMS2019-vs-completa.pdf
https://www.febrafite.org.br/wp-content/uploads/2020/06/Analise_ICMS2019-vs-completa.pdf
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isto é, do modelo racional estabelecido para alcançar os objetivos determinados, assim como 

da gestão de risco nessas múltiplas abordagens.  

Na prática brasileira, porém, persiste um cenário de incerteza quanto aos ganhos 

socioeconômicos do crescente volume do gasto tributário. Os incentivos produziram os 

resultados esperados? Contribuíram com o desenvolvimento nacional ou local? Quais os efeitos 

positivos e negativos de cada programa de fomento? A recessão econômica e a situação fiscal 

dos entes nacionais não evidenciam que essa estratégia de intervenção tenha alcançado os 

resultados coletivos esperados. A opacidade do sistema e a ausência da avaliação de impactos 

aumentam a desconfiança social, pois impedem o necessário controle sobre referidos recursos 

públicos e eliminam as oportunidades de aprimoramento das políticas públicas.  

Além disso, tais problemas aumentam os riscos de comportamentos rentistas e predatórios 

decorrentes da abusiva associação entre o poder político e o econômico. Acordos de leniência 

celebrados por empresas beneficiadas e colaborações premiadas firmadas por agentes políticos4 

já revelaram que parte dos recursos decorrentes das ações de fomento foram desviados para 

ganhos privados ilícitos e serviram para o financiamento de campanhas eleitorais milionárias, 

afetando, em última instância, a legitimidade das escolhas democráticas. 

É comum que a discussão sobre o aprimoramento do fomento seja circunscrita à necessidade 

de uma reforma tributária5 abrangente, capaz de simplificar o sistema de tributos e solucionar 

o conflito federativo fiscal.  Porém, apesar de ser necessária, referida reforma não será 

suficiente. Os governos continuarão a conceder incentivos fiscais, já que constituem meio 

legítimo de financiamento de políticas públicas, sendo imprescindível, portanto, aprofundar as 

formulações teóricas, metodológicas e constatações empíricas das complexas dimensões do 

fomento, assim como de seus efeitos sistêmicos. 

Tão relevante quanto o questionamento sobre o elevado volume das ações de fomento e seus 

efeitos na realidade é a apuração sobre a forma como os incentivos fiscais são governados, 

desenhados, concedidos e executados; ou seja, como as instituições regem esse instrumento de 

ajuda estatal e orientam os gestores e agentes econômicos na concretização das finalidades 

constitucionais. A qualidade das instituições envolvidas é determinante para alcançar novos 

 
4 Vide Ação Civil Pública nº 0319490-97.2018.8.19 em curso na 15ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro; Jota- Veja Documentos de Delação de Silval Barbosa. Disponível em 

https://www.jota.info/justica/veja-documentos-da-delacao-de-silval-barbosa-25082017  
5 Atualmente existem três propostas de reforma tributária em andamento no Congresso Nacional: a PEC 45/19, a 

PEC 110/19 e o Projeto de Lei nº 3.887/20.    
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patamares de desenvolvimento. Essa premissa foi demonstrada pelo Nobel de economia 

Douglas North, cuja teoria estabelece que as instituições e os modelos mentais são fatores 

primordiais e explicam as disparidades dos níveis socioeconômicos das nações porque definem 

os estímulos que orientam as decisões dos agentes produtivos na busca de melhor desempenho6. 

Instituições são as regras do jogo, compreendem o arcabouço normativo, as limitações 

informais (normas de comportamento, convenções e códigos de conduta autoimpostos) e os 

mecanismos de fiscalização e controle responsáveis pela eficácia das normas. Elas estruturam 

o conjunto de oportunidades necessário ao surgimento, desempenho e crescimento das 

organizações produtivas, principais atores do desenvolvimento.  

A teoria de North sustenta nossa hipótese de que o sistema brasileiro ainda carece de um 

arcabouço institucional mais sofisticado capaz de assegurar a eficácia das normas 

constitucionais que disciplinam o fomento enquanto instrumento de política pública de 

desenvolvimento regional. A modernização do sistema normativo e da máquina administrativa 

mostram-se indispensáveis para promover efetiva articulação entre os entes federativos, assim 

como o aperfeiçoamento da governança dos incentivos fiscais, incluindo-os nos ciclos da 

política pública e do orçamento, a partir de um planejamento consistente, de uma formulação 

racional, do monitoramento permanente e da avaliação dos impactos e resultados. 

A nosso ver, são condições necessárias para a efetividade – obtenção dos resultados pretendidos 

com o menor custo possível – do fomento, a eficácia das normas que regem o pacto federativo, 

com destaque para o papel da União na coordenação dos interesses nacionais, o aprimoramento 

dos controles relacionados e o estabelecimento de um devido processo legal para o manejo 

desse instrumento, com diretrizes metodológicas e procedimentais.  

Embora a Constituição Federal de 1988 e demais regras infraconstitucionais estabeleçam os 

requisitos e limites de intervenção, o sistema normativo brasileiro não tem sido capaz de 

conformar a ação dos entes federados. Grande parte dos incentivos de ICMS foram concedidos 

e mantidos em um estado de coisas inconstitucional que proporcionou o acirramento de grave 

conflito federativo fiscal e forjou um modelo mental de desenvolvimento baseado em favores 

fiscais. Em consequência, surgiram efeitos deletérios sobre o país como o aumento da 

complexidade do sistema tributário, a depressão das receitas públicas e a redução da capacidade 

estatal de prestar os serviços essenciais ou de promover investimentos estruturantes. Tal fato 

 
6 NORTH, Douglass. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge 

University. Press, 1990. 
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revela a existência de um grave problema institucional que precisa ser enfrentado para assegurar 

o uso eficiente desses recursos públicos. 

A partir da observação dessa realidade, o capítulo 1 é dedicado a descrever as normas que 

disciplinam a interação e a articulação entre o governo central e os estados nas políticas de 

desenvolvimento regional, assim como o problema de ineficácia normativa que transformou 

um pacto de federalismo cooperativo em federalismo competitivo de âmbito fiscal, destacando 

o papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal. A partir da análise qualitativa de dados 

oficiais e das políticas públicas implementadas para reduzir as assimetrias regionais, realizada 

por meio de revisão da legislação, de textos jurídicos, econômicos, processos administrativos e 

ações judiciais, buscamos identificar a trajetória dos incentivos fiscais na realidade brasileira, 

apurando, em especial, as mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988, os pontos 

nodais que criam dificuldades para a cooperação entres os entes subnacionais, as causas e 

efeitos da guerra fiscal. Esse resgate histórico mostrou-se importante para demonstrar que os 

mecanismos de controle de referido instrumento de intervenção estatal sempre foram frágeis, 

especialmente no que tange aos riscos inerentes, o que ressalta a necessidade de maior reflexão 

sobre o quadro político institucional brasileiro, o aprimoramento do sistema normativo e dos 

procedimentos de governança.  

Identificados os problemas, o capítulo 2 trata da construção teórico-normativa do fomento, 

enquanto instrumento de política pública de desenvolvimento. A partir de uma abordagem 

multidisciplinar, relacionando contribuições do Direito Administrativo, Econômico, Tributário 

e Financeiro, bem como aspectos de análise econômica, buscamos traçar os fundamentos e 

limites dessa forma de intervenção estatal. Foram analisados artigos acadêmicos e empíricos 

para extrair os conceitos e diferenciação das várias formas de incentivos, a teoria sobre sua 

implementação, assim como os possíveis riscos de impactos negativos que precisam ser 

previstos, geridos, evitados e remediados. Concomitantemente, analisamos o arcabouço 

institucional brasileiro para verificar sua conformidade normativa, elencando, por meio de 

pesquisa da legislação e das decisões dos órgãos de controle externo, eventuais lacunas ou 

falhas administrativas que demandam intervenção. 

No capítulo 3, é realizado um estudo de caso sobre as consequências locais dos desacertos 

federativos nas políticas de desenvolvimento regional e o descolamento da gestão 

governamental da base teórica das ações de fomento. Analisamos documentos dos órgãos de 

controle, dados oficiais sobre desempenho econômico, sobre a atividade fiscal, assim como 
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textos jurídicos e econômicos, para descrever a forma como os incentivos fiscais têm sido 

aplicados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, buscando evidências sobre seus efeitos na 

realidade, incluindo as externalidades negativas de âmbito fiscal, econômico e político. 

Considerando que os dados sobre as ações de fomento são considerados sigilosos pelas 

autoridades locais, serão apresentados e analisados os dados colhidos da legislação estadual e 

de fontes de controle externo, como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público e a 

Assembleia Legislativa. O objetivo consiste na identificação das principais fragilidades 

institucionais que permitiram que o Estado atingisse a insolvência fiscal, mesmo com uma 

política agressiva de apoio à iniciativa privada7. 

Visando contribuir para a solução dos problemas identificados, o capítulo 4 será dedicado a 

identificar modelos de governança que tenham diretrizes sólidas para assegurar a efetividade 

do gasto tributário, considerando as instituições e os procedimentos instituídos para 

proporcionar o necessário controle às etapas do fomento. Nesse aspecto, o modelo da União 

Europeia constitui interessante fonte de pesquisa sobre os mecanismos complexos que pautam 

os governos nas ações de fomento (ajudas estatais), orientando-os a perseguir objetivos 

estratégicos do mercado comum e, ao mesmo tempo, conter os impactos de distorção das trocas 

comerciais ou o indesejado fenômeno race to the bottom, que pode afetar o equilíbrio fiscal dos 

Estados-Membros. Será analisado, a partir do Tratado de Lisboa, das legislações relacionadas 

e das regulações implementadas pela Comissão Europeia, o sistema de controle das ajudas 

estatais, especialmente os parâmetros de governança que orientam e limitam a atuação dos 

governantes.  

O último capítulo sintetiza uma reflexão sobre aspectos que possam aprimorar o arcabouço 

institucional pátrio nas questões federais e de governança, inclusive na realidade vivenciada 

pelo Estado do Rio de Janeiro. Há de se considerar que o severo desequilíbrio das contas 

estaduais demanda medidas rigorosas sobre as despesas diretas, mas também sobre os gastos 

indiretos, sendo imprescindível a revisão dos benefícios concedidos, a implementação de 

mecanismos de controle e avaliação e, sobretudo, a superação do modelo mental baseado na 

guerra fiscal para outro mais eficiente, sustentado pela racionalidade econômica e pela 

transparência. Nesse capítulo, verificaremos como a experiência internacional bem-sucedida 

pode ajudar os entes subnacionais a aperfeiçoar os programas de fomento, adotar medidas mais 

 
7 TESOURO NACIONAL. Boletim Finanças dos Entes Subnacionais- Ano Base 2019. pg.21. O relatório revela 

que apesar de todas as medidas de ajuste fiscal, no exercício de 2019, a taxa de renúncia de ICMS do Estado do 

Rio de Janeiro foi de 19%, permanecendo acima da média nacional que é 16,8%. Na Região Sudeste, é o Estado 

que ostenta o maior percentual de gasto tributário.  
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efetivas e, consequentemente, contribuir para o enfrentamento dos graves problemas 

decorrentes da desigualdade socioeconômica ao cumprir o papel constitucional que lhe foi 

destinado. 

A relevância e a atualidade do tema ganham maior destaque em razão do momento global que 

exige esforços extraordinários para superar as graves consequências da pandemia causada pela 

covid-198. Em cenário de séria recessão econômica, cabe ao Estado suportar a economia e os 

cidadãos, direcionando o país para fora da crise, o que demanda melhor gestão não apenas da 

despesa pública, mas também da eficiência da arrecadação e do gasto tributário. A ajuda pública 

aos agentes econômicos deve ser eficaz, realizada em processos sérios de planejamento, 

monitoramento e avaliação, sob pena de reforçar as desigualdades sociais e regionais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Embora a situação fiscal tenha se agravado com as medidas sanitárias de combate à pandemia da covid-19, os 

dados do exercício de 2020 não foram considerados na presente pesquisa porque até a conclusão do texto não 

haviam sido computados e divulgados pelos órgãos oficiais. 
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CAPÍTULO 1 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS  

As desigualdades regionais são fenômeno comum nos processos de desenvolvimento das 

nações. A disposição dos recursos naturais e as etapas de urbanização determinam as condições 

iniciais de ocupação do solo, fazendo com que algumas regiões sejam desde o início mais 

prósperas que outras. Nos estágios posteriores, a disparidade é acirrada pelas vantagens 

produtivas acumuladas nas localidades mais desenvolvidas.   

Os centros urbanos, com maior fluxo de investimentos públicos e privados, possuem melhor 

infraestrutura, mão de obra mais capacitada, maior proximidade do mercado consumidor, 

acesso à pesquisa e tecnologia, entre outros fatores que os tornam locais prediletos para 

instalação da indústria de transformação e de serviços. Os consumidores, por sua vez, preferem 

residir nas cidades com acesso facilitado a bens e serviços em razão do incremento na qualidade 

de vida. Forma-se, assim, um fluxo circular cumulativo, no qual novos empreendimentos geram 

migração de pessoas e vice-versa.  

A concentração produtiva, no entanto, cria obstáculos ao desenvolvimento sustentável, além de 

gerar forte tensão regional. As localidades menos favorecidas, ditas periféricas, lidam com 

escassez de recursos que prejudicam a prestação de serviços essenciais e oferecem poucos 

estímulos para os empreendimentos privados. A população, por sua vez, tem poucas 

oportunidades de empregabilidade e obtenção de renda, fazendo da migração a alternativa mais 

atrativa. Por outro lado, a aglomeração nos centros urbanos desafia os ecossistemas e a 

ocupação racional do solo, fazendo surgir danos urbanísticos-ambientais, bolsões de pobreza 

com a aceleração da desigualdade social, além de encarecer os fatores de produção e o custo de 

vida.  

A livre atuação do mercado, defendida pela teoria neoclássica, não é suficiente para reverter 

esse processo. Faz-se necessário efetiva intervenção estatal a fim de alterar a estrutura 

econômica de tendência concentrada. Nas palavras do economista Celso Furtado, o 

subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento9. A superação depende de políticas 

 
9 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil, 34ª ed.- São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  
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públicas desenvolvimentistas que promovam melhores condições de produção, oportunidades 

de crescimento e qualidade de vida em todo o território. 

No Brasil, historicamente, a concentração produtiva sempre esteve localizada na Região 

Sudeste, com epicentro no estado de São Paulo. Embora o processo de industrialização tenha 

começado concomitantemente em quase todas as regiões do país10, as disparidades iniciaram-

se após a Primeira Guerra Mundial e acirraram-se ao longo das décadas seguintes, quando a 

participação do Sudeste chegou a 65,1% da produção brasileira nos anos 70. 

Para promover a convergência, já foram implementadas diversas políticas públicas regionais, 

setoriais e sociais, bem como empregados expressivos recursos financeiros. Nos últimos 

cinquenta anos11, registram-se alguns progressos com o surgimento de novas regiões produtivas 

e com a redução das assimetrias nos grandes municípios. Como consequência, houve 

considerável diminuição das desigualdades sociais. O número de brasileiros vivendo em 

extrema pobreza12, por exemplo, passou de 38% nos anos 90 para 5% em 201513, embora esse 

percentual tenha aumentado posteriormente em razão das subsequentes crises econômica e 

financeira.  

Apesar disso, não houve mudanças profundas nas estruturas econômica e social. Em 201714, 

dados do IBGE revelaram que, mesmo registrando perda na participação, o Sudeste ainda 

concentra 52,9% do PIB nacional.  São Paulo atualmente responde por 32,2% da produção, 

bem acima do segundo estado no ranking, o Rio de Janeiro, com 10,2%. Por outro lado, as 

regiões Norte e Nordeste enfrentam severas dificuldades de crescimento, sendo notável que 

Alagoas, Rondônia e Tocantins produzem abaixo de 1%. Ao compararmos esses dados com o 

 
10 Em 1910, o Nordeste registrava, nas manufaturas têxteis, o mesmo número de operários do estado de São Paulo. 

Cf. Ibidem. pg. 329.  
11 A toda a evidência, a avaliação da política de desenvolvimento nacional e regional deve ter amplo espectro, 

analisando-se o conjunto de ações implementadas e formas de financiamento, inclusive o desembolso de recursos 

financeiros e os gastos dos Fundos Constitucionais. Esse, no entanto, não é o objetivo do presente trabalho. O 

que se pretende é descrever a persistência do problema a fim de identificar como os incentivos fiscais têm sido 

empregados nas políticas públicas que endereçam essa questão. Para mais informações sobre os avanços 

ocorridos nas últimas décadas: ARRETCHE, M. (Org.). Trajetória das desigualdades – como o Brasil mudou 

nos últimos cinquenta anos. São Paulo: Editora UNESP, 2015. 
12 Segundo o IBGE, é considerado em situação de extrema pobreza quem dispõe de menos de US$ 1,90 por dia, o 

que equivale a aproximadamente R$ 145 por mês (parâmetro estabelecido pelo Banco Mundial para acompanhar 

a evolução da pobreza global). Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/25882-extrema-pobreza-atinge-13-5-milhoes-de-pessoas-e-chega-ao-maior-nivel-em-7-anos 
13 Evolução que foi atribuída às políticas sociais de renda e gênero.  
14 IBGE. Notícia sobre o PIB dos estados. Disponível em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-

noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26026-pib-cai-em-tres-estados-em-2017-rio-de-janeiro-tem-queda-

mais-intensa 
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PIB da década de 80, observamos que, de fato, houve pouco avanço na redução das disparidades 

regionais, conforme tabela abaixo: 

Tabela 1: Evolução do PIB regional 

Regiões Percentual de Concentração do PIB Evolução 

1980 2017 

Norte 3,35% 5,6% 2,51% 

Nordeste 11,96% 14,5% 2,52% 

Centro-Oeste 5,38% 8,65% 3,13% 

Sudeste 62,34% 52,9% -9,44% 

Sul 16,97% 17% 0,03% 

Fonte: IBGE 

Os desníveis das capacidades produtivas refletem-se também na renda dos habitantes de cada 

região, na oferta de empregos, no acesso aos serviços urbanos, na qualidade da educação e no 

atendimento à saúde, bem como na capacidade institucional e financeira dos governos 

subnacionais de promover políticas de desenvolvimento local. Segundo o IBGE, em 2019, o 

rendimento médio mensal domiciliar per capita foi de R$ 1.720 no Sudeste, mais que o dobro 

do recebido pelos moradores do Norte e Nordeste, cuja renda média foi registrada R$ 872 e R$ 

884, respectivamente15.  

Essa disparidade é fonte de conflitos regionais e dificulta o aproveitamento dos potenciais 

econômicos locais, provocando efeitos negativos sobre a federação, como é o caso da guerra 

fiscal. A redução das desigualdades regionais, dada sua importância, é um dos objetivos do 

Estado Brasileiro, previsto na CF/88, artigo 3º, II e III16, cujas intervenções devem promover o 

desenvolvimento equilibrado em todo o território nacional, priorizando as ações com potencial 

de alavancar o crescimento de espaços menos atrativos e promovendo investimentos 

estruturantes por meio do planejamento de longo prazo. 

O arcabouço normativo oferece alguns instrumentos regulatórios ao Estado para a 

concretização desse objetivo, tais como: i) a intervenção direta como agente econômico em 

situações estratégicas por meio de empresas estatais, sociedades de economia mista ou 

participação acionária; ii) a regulação do setor produtivo por meio do poder normatizador e de 

 
15 Rendimento de todas as fontes 2019 - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. IBGE, 2020. 

Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101709_informativo.pdf 
16 CF/88. Art. 3º: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101709_informativo.pdf
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polícia para direcionamento dos agentes produtivos; iii) a execução de políticas públicas 

setoriais e sociais com recursos orçamentários-financeiros em infraestrutura, educação, 

segurança, ciência e tecnologia; ou ainda iv) o fomento à iniciativa privada para induzir 

comportamentos na direção dos objetivos pretendidos. 

Desde a promulgação da Constituição de 1988, que consagrou a livre iniciativa como princípio 

da ordem econômica, a função de fomento tem se destacado pelo uso recorrente e crescente 

com que os entes federativos, por meio de diversos governos subsequentes, buscam promover 

o desenvolvimento de seus territórios. Para atrair investimentos privados, internacionais ou 

domésticos, a estratégia mais utilizada tem sido o incentivo econômico às atividades produtivas, 

em especial na sua modalidade mais problemática: a renúncia de receita, também denominada 

gasto tributário.  

De forma generalizada, os entes federativos têm empregado (ou renunciado) mais recursos nas 

ações de fomento do que nas despesas de capital que alavancam fatores de produção e atraem 

empreendimentos privados, como é o caso de infraestrutura e energia. Todavia, não há clareza 

sobre a eficácia e eficiência dos efeitos dessa estratégia no processo de desconcentração, assim 

como são desconhecidos os benefícios coletivos gerados. Além disso, o baixo desempenho 

econômico brasileiro em comparação com as demais economias mundiais17, os graves 

problemas fiscais da União, Estados e Municípios e os conflitos federativos consistem em 

indicativos de uma atuação disfuncional, fazendo surgir a desconfiança de que as intervenções 

realizadas podem estar potencializando os efeitos negativos.  

Para melhor compreender como os incentivos fiscais têm sido utilizados nas políticas de 

desenvolvimento regional e identificar eventuais entraves institucionais, cumpre realizar um 

breve relato histórico do emprego desse instrumento de intervenção sobre a economia. 

 
17 Em artigo que analisa o desempenho da economia brasileira entre 1980 e 2016, com foco na desaceleração 

brasileira pós-2010, o economista Marcel Grillo Balassiano faz uma análise comparativa com demais países da 

América Latina, Caribe e outros países emergentes selecionados de demais regiões e demonstra a perda constante 

de vigor da economia brasileira, concluindo que a desaceleração pós-2010 teve mais influência de fatores 

internos que externos. “Os resultados encontrados são de que o Brasil desde a década de 1980 tinha uma trajetória 

parecida com a América Latina, mas que a partir de 2011, isso começou a mudar, sendo que no biênio 2015-

2016 em especial, a diferença entre os crescimentos do Brasil e da América Latina (excluindo o Brasil e a 

Venezuela) foram bem maiores.[...] Ao ampliar a amostra para um conjunto de países emergentes, observa-se o 

mesmo fenômeno, que houve uma piora do Brasil em relação aos outros países emergentes.[...] Então, diante 

dessa análise comparativa, e como ressaltado por Matos (2016, p. 7), ‘é difícil atribuir a forte desaceleração da 

economia brasileira unicamente à economia mundial. A desaceleração da economia mundial e da grande maioria 

dos países, com destaque para os latino-americanos, foi muito menor do que a brasileira’”. BALASSIANO, 

Marcel Grillo- Desempenho da Economia Brasileira entre 1980 e 2016: Uma Análise da Desaceleração 

Brasileira Pós-2010. Disponível em https://www.anpec.org.br/encontro/2017/submissao/files_I/i4-

51d65313e2065888875e25bafbb8d47d.pdf 6 
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1.1 Evolução das Políticas de Desenvolvimento Regional Por Meio do Fomento 

A Constituição de 1891, prescrevendo um modelo liberal para a Primeira República, não 

autorizava a União a intervir no domínio econômico, o que somente passou a ser possível em 

1926, quando uma emenda constitucional outorgou ao Congresso a competência para legislar e 

estabelecer limitações sobre comércio exterior e interior18. Nesse período, as intervenções 

estatais mais ativas foram atribuídas às províncias em razão da autonomia administrativa e 

política consagradas pelo federalismo inspirado no modelo norte-americano. Luís Eduardo 

Schoueri registra a utilização de normas tributárias indutoras pelos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, como estratégia para regular o preço do café, principal sustentáculo da 

economia à época, através da celebração do Convênio de Taubaté19. 

A Constituição de 1934 possibilitou a expansão das funções públicas, introduzindo princípios 

de justiça social na ordem econômica com a finalidade de promover o bem-estar da população20. 

No entanto, foi após a Segunda Guerra Mundial que se concretizou no ordenamento jurídico os 

alicerces de um Estado Social, no qual se admite intensa atuação do poder público para 

alavancar o desenvolvimento econômico e social, garantindo não somente a liberdade e 

propriedade, mas direitos que demandam a prestação positiva de serviços públicos. Nesse 

contexto de crescente intervenção estatal, a Constituição de 1946 consagrou um federalismo 

cooperativo, abrindo caminho para as ações de fomento nas políticas regionais, com a previsão 

em seu artigo 150 da criação de estabelecimento de crédito público para “amparo à lavoura e à 

pecuária”. 

 
18 CF de 1891. Art. 34: “Compete privativamente ao Congresso Nacional: §5º legislar sobre o comércio exterior e 

intervir, podendo autorizar as limitações exigidas pelo bem público, e sobre o alfandegamento dos portos e a 

criação e/ou supressão de entrepostos; [...]”. 
19“Esta intervenção, sintomaticamente, não se fez de início pela União, mas pelos principais Estados produtores, 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os quais, em 1906, celebraram o Convênio de Taubaté, cujo artigo 

6° introduzia norma tributária indutora, ao obrigarem-se os governos contratantes a criar uma sobretaxa de três 

francos, ‘sujeita a aumento ou diminuição, por saca de café que for exportada por qualquer dos seus Estados e 

bem assim a manter leis que neles dificultam por impostos suficientemente elevados, o aumento das áreas dos 

terrenos cultivados com café nos seus territórios, pelo prazo de dois anos (...)’.” Schoueri, Luís Eduardo. 

Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p.122. 
20 CF 1934. Art. 115: “A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da justiça e da necessidade 

da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. Dentro desses limites, é garantida a liberdade 

econômica”. 
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1.1.1 Sistematização do Fomento e Iniciativas do Governo Central: de 1950 a 1988  

A função de fomento começou a ser exercida de forma mais sistemática pela Administração 

Pública a partir dos anos 5021, quando foram consolidadas e coordenadas pelo governo federal 

políticas econômicas de desenvolvimento regional. Com a crescente preocupação sobre o 

crescimento desigual do país e suas consequências para as regiões Norte e Nordeste, o governo 

de Getúlio Vargas iniciou o planejamento e a criação de uma estrutura institucional visando à 

execução de medidas de longo prazo em infraestrutura e indústrias de base, bem como 

investimentos em locais menos atrativos. Para o financiamento, foram criados, em 1952, o 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e o Banco do Nordeste (BNB). No 

campo fiscal, o sistema tributário passou a ser utilizado não somente na função arrecadatória, 

mas também com um propósito extrafiscal de induzir comportamentos e gerar efeitos 

redistributivos.   

O desenvolvimento regional também foi um projeto estrutural no governo de Juscelino 

Kubitschek, que teve na construção de Brasília a iniciativa mais expressiva. Em complemento, 

baseando-se nos estudos do economista Celso Furtado, foi criado o Grupo de Trabalho para o 

Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) com a finalidade de definir medidas necessárias para 

impulsionar as atividades produtivas na região. Surgiram as superintendências regionais com 

competência para coordenar ações e conduzir processos de desenvolvimento nas periferias 

nacionais. Em 1959, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) 

e posteriormente a da Amazônia (Sudam) e a do Centro-Oeste (Sudeco). Além disso, a Lei nº 

3.692/59 marcou a implementação de um sistema de incentivos fiscais como instrumento de 

financiamento das políticas de desenvolvimento do Nordeste, que foi ampliado para a 

Amazônia, por meio do Decreto Lei nº 288/67, com a implantação de uma área de livre 

comércio: a Zona Franca de Manaus22.  

 
21 Foi nesse período que o fomento também foi sistematizado pelo Direito Administrativo como forma de 

intervenção no domínio econômico para realizar políticas públicas. O conceito foi originalmente abordado em 

1949 pelo Professor espanhol Luis Jordana de Pozas, que identificou na função de fomento o meio-termo entre 

a inibição e o intervencionismo econômico, considerando-o uma possibilidade de conciliar a liberdade individual 

com o bem comum, mediante influência indireta que atua sobre a vontade do indivíduo. Em sua descrição, 

fomento é “la acción de la administración encamiñada a proteger o promover aquellas actividades, 

establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen necesidades públicas o se estiman de 

utilidad general, sin usar de la coacción ni crear servicios públicos”.  POZAS. Luis Jordana. Ensayo de ua 

teoría del fomento en el derecho administrativo, In: MELLO, Célia Cunha. O fomento da Administração 

Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p.46.   
22 A Zona Franca de Manaus foi constitucionalizada pelo artigo 40 do ADCT e, a EC nº 42/03 estendeu o prazo 

de sua eficácia até 2023.  
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O objetivo era melhorar o nível de produto por habitante por meio da atração e da implantação 

de setores industriais novos nos tecidos produtivos regionais preexistentes. Conforme 

demonstra o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os mecanismos de isenção 

fiscal e financeira foram intensamente utilizados para permitir a redução do custo de instalação 

do capital produtivo, objetivando a atração de empreendimentos privados.23 

As normas tributárias indutoras também foram manejadas para intervir sobre o comércio 

exterior a partir da década de 1960, visando à substituição das importações de determinados 

setores econômicos. Armando Castelar registra que, entre outras medidas, o governo militar 

criou isenções de IPI e ICM para a exportação de produtos industrializados, bem como 

benefícios tributários relacionados aos insumos de produtos exportados.24  

Nas décadas de 70 e 80, foram elaborados os Planos Nacionais de Desenvolvimento I e II (PNDs 

I e II), que tiveram forte coordenação do governo central, sob o comando dos militares. Foi 

realizado expressivo investimento público nas áreas de baixo desenvolvimento, através de 

gastos diretos da Administração Pública, da atuação de empresas estatais, bem como do 

fomento da iniciativa privada. Registra-se, nesse período, o início de desconcentração produtiva 

no território nacional, quando as regiões menos desenvolvidas aumentaram suas participações 

no produto nacional, reduzindo as diferenças para o Sudeste. O resultado decorreu também das 

políticas setoriais, pois o incremento na infraestrutura de transporte, energia, comunicações e 

habitação proporcionou maior dinamismo econômico em referidas localidades. 

No entanto, a proliferação de incentivos fiscais estava desvinculada do necessário controle 

orçamentário. As renúncias de receita eram realizadas sem limites quantitativos e sem nenhum 

tipo de restrição orçamentária, o que contribuiu para o desequilíbrio fiscal vivenciado pelo país 

a partir da década seguinte. Embora tais medidas tenham o mesmo efeito prático dos gastos 

diretos, seus efeitos sobre o erário eram negligenciados pela ausência de mecanismos de 

responsabilidade fiscal, de normas sobre os limites da concessão e formas de controle 

quantitativo e qualitativo das renúncias de receita. Além disso, a ausência de dados inviabilizou 

a comparação da eficiência ou uma análise de custo-benefício desse instrumento com outras 

medidas de mesmo objetivo.  

 
23 IPEA. Desenvolvimento Regional no Brasil: políticas, estratégias e perspectivas / Organizadores: Aristides 

Monteiro Neto, César Nunes de Castro, Carlos Antonio Brandão - Rio de Janeiro: Ipea, 2017, p 38. 
24 Sobre o relato histórico dos incentivos fiscais e creditícios destinados à exportação: Pinheiro, Armando Castelar 

e t al. Incentivos Fiscais e Creditícios às Exportações Brasileiras: Resultados Setoriais para o período de 

1980/1991, 1993. 

    Disponível em https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3385  

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3385
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Nos anos 80, a crise nas finanças públicas e a desorganização macroeconômica, marcada por 

um severo processo de hiperinflação, impuseram abrupta desaceleração nas políticas de 

desenvolvimento nacional e regional. Reduziu-se não só os investimentos públicos, mas a 

própria capacidade do governo federal de intervir na economia.  

Nessa fase de intensificação das ações de fomento, portanto, identifica-se uma centralização 

das políticas de desenvolvimento regional, com contundente planejamento e coordenação da 

União, inclusive na aplicação de recursos públicos. Não havia proeminência dos entes 

subnacionais, os quais eram submetidos à liderança do governo central. Todavia, o descontrole 

dos gastos e a ausência de limites orçamentários e financeiros sobre as renúncias de receita 

agravaram os problemas fiscais e econômicos instalados na década de 80. Somente com o 

advento da Constituição Federal de 1988, os incentivos decorrentes de renúncia de receita 

passaram a ser tratados como gasto tributário (tax expenditure), conforme será detalhado no 

capítulo 2. 

1.1.2 A Constituição de 1988 e o Novo Pacto Federativo: Mudanças Significativas na 

Política de Desenvolvimento Regional. 

A recessão econômica, acentuada pela crescente dívida externa e pela inflação galopante, 

abreviou o regime militar e colocou em questão o modelo de forte intervenção estatal, pois o 

gasto público, apesar de elevado, não promoveu as transformações desejadas nas estruturas 

sociais e econômicas. A partir de então, houve retração das atividades estatais e nova expansão 

da iniciativa privada, fazendo surgir o atual modelo de gestão pública, que é comumente 

conhecido como Estado Regulador. 

Nesse contexto, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, estabelecendo entre os 

principais objetivos do Estado, em seu artigo 3º, II e III, a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico equilibrado, conciliando a livre iniciativa com as atividades estatais 

indispensáveis para assegurar a todos uma existência digna25 (art. 170). A atuação direta do 

Estado como agente econômico ficou limitada a assuntos estratégicos de segurança nacional ou 

relevante interesse coletivo (art. 173), ao passo que foram apresentadas as balizas e diretrizes 

 
25 Na concepção da Constituição de 88, o desenvolvimento vai além do crescimento das atividades produtivas, 

constituindo-se como processo de modificação das estruturas econômicas e sociais. Segundo os princípios 

instituídos no artigo 170 da CF/88, a conjuntura econômica deve ser orientada por valores de justiça social, entre 

eles a redução das desigualdades, a defesa do consumidor, do meio ambiente. Em resumo, busca-se o crescimento 

econômico socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável.  
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para a prestação de serviços públicos essenciais (art.175), as funções normativas e regulatórias 

das atividades produtivas, a fiscalização e o incentivo do setor privado (art.174). 

Para a promoção do desenvolvimento e combate às assimetrias regionais, o fomento constitui 

instrumento legítimo de intervenção26, incluindo a criação de incentivos tributários para induzir 

os agentes econômicos na direção do bem-estar coletivo, desde que haja planejamento 

consistente que concilie os planos nacionais e regionais27. A determinação do controle dos 

impactos orçamentários e financeiros foi expressamente prevista no artigo 165, §6º da CF/8828: 

“§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, 

sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios 

de natureza financeira, tributária e creditícia”. 

No que tange à organização político-administrativa, foi firmado novo pacto, dotando os entes 

da federação de autonomia tributária e competências, exclusivas e concorrentes. Coube à União 

a atuação específica na elaboração e execução dos planos nacionais e regionais de 

desenvolvimento econômico e social29, sendo admitida expressamente a concessão de 

incentivos fiscais para tanto30. Em complemento, foi estabelecida competência comum para a 

adoção de medidas que promovam meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação, bem como a proteção do meio ambiente e fomento da 

agropecuária31. A forma cooperativa de atuação deve ser disciplinada por meio de leis 

complementares, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único, da CF/88. 

 
26 CF/88. Art. 43: “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 

geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. § 2º Os 

incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e 

outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; II - juros favorecidos para financiamento 

de atividades prioritárias; III - isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por 

pessoas físicas ou jurídicas; IV - prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de 

água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas”. 
27 Art. 174: “Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. § 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 

equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento”. 
28 Art. 165: “Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes 

orçamentárias; III - os orçamentos anuais[...]”. 
29 Art. 21: “Compete à União: [...] IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território 

e de desenvolvimento econômico e social; [...]”. 
30 Art. 151: “É vedado à União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que 

implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de 

outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do País”. 
31 Art. 23: “É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V - proporcionar 

os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (EC nº 85/15); VI - 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; [...] VIII - fomentar a produção 

agropecuária e organizar o abastecimento alimentar”. 
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No entanto, a construção deste arranjo cooperativo não ocorreu conforme esperado e até os dias 

atuais não foi efetivamente implementado. O novo pacto federativo, associado às medidas de 

ajuste fiscal que se seguiram, estabeleceu uma dinâmica indesejada para as ações 

desenvolvimentistas. Por um lado, ocorreu o enfraquecimento do governo central na condução 

da política de desenvolvimento regional e na articulação dos interesses dos estados. Mesmo 

mantendo a competência de planejamento e coordenação dos planos regionais, a União tem se 

omitido nesse papel de liderança nacional, relegando a segundo plano os objetivos de redução 

das assimetrias regionais e focando em prioridades de cunho federal; ou seja, que dizem respeito 

somente às suas questões administrativas e fiscais. Por outro lado, os entes subnacionais, com 

autonomia e poder para tributar a circulação de mercadorias e serviços, passaram a influenciar 

nas decisões alocativas dos agentes econômicos por meio do sistema tributário, criando 

vantagens fiscais para atrair investimentos privados. A desarticulação da União abriu espaço 

para a intervenção dos governadores nos mercados locais visando a construção de soluções para 

impulsionar a economia.  

A partir de 1995, com as medidas de estabilização macroeconômica, o governo nacional 

conteve o investimento em políticas estruturantes. As estratégias de desenvolvimento regional 

foram praticamente abandonadas. Os fundos constitucionais destinados às regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, por exemplo, tiveram sua base de arrecadação reduzida. As 

superintendências, órgãos centrais para a desconcentração produtiva, foram substituídas por 

agências com escopo mais limitado. Como consequência, houve baixo crescimento da 

economia brasileira e agravamento dos desequilíbrios locais. 

Com controles mais rigorosos sobre o gasto público, o início do século XXI trouxe novas 

perspectivas para a economia nacional, permitindo a retomada da intervenção estatal em 

políticas setoriais e regionais. Destaque-se que as condições econômicas foram favorecidas pelo 

crescimento da economia mundial e pela valorização do mercado interno32. Em 2003, o governo 

federal elaborou nova proposta de política de desenvolvimento regional baseada na 

compreensão da dinâmica territorial, na noção de identificação e fortalecimento das vantagens 

 
32“Na década de 2000, temos um país com um novo modo de compreensão do seu papel no mundo e com uma 

situação positiva de crescimento do produto, do investimento e do emprego. Ao mesmo tempo, o Brasil 

reconhece a relevância de seu mercado interno, o que se expressa por meio de medidas centradas na valorização 

real do salário mínimo, na ampliação do crédito ao consumidor e no exitoso programa de transferência de renda 

Bolsa Família. Um recente estudo do IPEA (2013) mostrou que há um impacto de R$ 1,78 no PIB para cada real 

aplicado no Bolsa Família – dado que ratifica sua força transformadora.” CARLEIAL, Liana.  O 

Desenvolvimento Regional Brasileiro Ainda em Questão. Revista Política e Planejamento Regional (PPR), 

Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p.1-21, jan./jun. 2014.  
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competitivas, a qual foi inspirada na experiência da União Europeia. A Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional I (PNDR I) foi instituída pelo Decreto nº 6.047/2007, com o 

objetivo de reduzir as assimetrias do nível de vida entre as regiões brasileiras e a promoção da 

equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento. No artigo 6º, além dos fundos 

constitucionais, foram previstos incentivos e benefícios fiscais como instrumentos regulatórios 

dos planos, programas e ações da PNDR.  

A implementação deste projeto, no entanto, não foi adiante. A redução dos recursos disponíveis 

e a desarticulação do governo federal limitaram o alcance da PNDR e obscureceram seu papel 

de nortear o desenvolvimento nacional. As políticas setoriais, como o Programa de Aceleração 

do Crescimento, tiveram maior atenção da União, mas não se vincularam com o planejamento 

industrial e, por isso, não houve uma definição clara de para qual estrutura produtiva as obras 

estavam sendo executadas. Não obstante a importância destes investimentos, o objetivo de 

alterar a estrutura socioeconômica não foi alcançado. As iniciativas pontuais não foram 

suficientes para enfrentar o desnível de desenvolvimento, além do que não promoveram a 

devida articulação e coordenação com os governos subnacionais.33  

As crises política e econômica que se sucederam foram caracterizadas por nova tentativa de 

ajuste das contas públicas, que em 2016 registraram um déficit recorde de R$ 154 bilhões. Em 

2019, foi editado o Decreto nº 9.810, que atualizou a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional (PNDR), prevendo os objetivos, estratégias, mecanismos de governança e 

instrumentos de financiamento. No entanto, é notória a ausência de prioridade para esse tema, 

não havendo qualquer sinalização de que o governo central atuará na coordenação dos 

interesses regionais, conforme determina a Constituição de 1988.34 

 

 
33 Segundo a economista Liana Carleial, foram obtidos avanços na concepção da política regional, a partir da 

definição de macrorregiões, da importância das cadeias produtivas de Hirschman e da necessidade de 

adensamento produtivo. Porém, não houve o compromisso com sua implementação: “A evidência maior disto é 

que, em 2010, 50% dos recursos aplicados pelos três fundos supracitados foram realizados em regiões que, pela 

tipologia da PNDR, são de alta renda (SANTOS, 2012). É preciso dizer algo mais? Na ausência de uma estratégia 

para o desenvolvimento regional, as ações com esse tipo de corte são, no máximo, compensatórias. Desse modo, 

não há como antecipar, nas regiões, ações que promovam o desenvolvimento. Cabe ainda lembrar que as ações 

do ciclo orçamentário brasileiro (PPA, LDO e LOA) são fortemente dominadas por uma visão setorial, o que 

colide, claramente e uma vez mais, com a necessária visão inter-regional que o país construir”. Idib. Carleial, p. 

09. 
34 Vide: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2020/05/22/video-confirma-embate-entre-guedes-e-marinho-

sobre-plano-pro-brasil 
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1.2 A Implementação de Políticas de Desenvolvimento Regional pelos Governos 

Subnacionais  

Com a autonomia conferida pela Constituição de 1988 e o esvaziamento da coordenação pelo 

governo central, os Estados passaram a ter mais proatividade nas políticas de desenvolvimento, 

estabelecendo, como principal estratégia, a atração da indústria de transformação e serviços 

com o objetivo de gerar emprego e renda em seus territórios.  

Embora já existissem alguns fundos para financiar o desenvolvimento local35, foi a partir dessa 

conjuntura que se multiplicaram os programas de fomento dos Estados em busca de capital 

privado, como o RioInvest (RJ), Produzir (GO), Prodeic (MT), Pró-DF, Prodesin (Al), 

Desenvolve (BA), entre outros. Em regra, os meios utilizados para a consecução desses 

objetivos consistiam em dois mecanismos de financiamento: i) a tomada de vultosos 

empréstimos de bancos públicos pelos Estados, com o comprometimento das receitas futuras, 

para incrementar o orçamento e aumentar a capacidade financeira estatal; e ii) a renúncia de 

receitas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) em prol dos agentes 

econômicos interessados nos programas de incentivos. 

O primeiro acarretou numa trajetória de endividamento insustentável dos entes subnacionais. 

Para enfrentar o problema, o governo federal, em 1997, iniciou o Programa de Apoio à 

Reestruturação e ao Ajuste Fiscal por meio da Lei nº 9.496/9736, a qual autorizou a União a 

assumir a dívida pública mobiliária e outras obrigações decorrentes de operações de crédito 

interno e externo dos Estados exigíveis até dezembro de 1994. Os entes aderentes 

comprometeram-se a implementar medidas de responsabilidade fiscal e ajuste de contas para 

contenção de despesas e aumento de arrecadação, incluindo a privatização de diversos ativos. 

A consolidação de regras fiscais ocorreu no ano 2000, com o advento da Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LC 101/01. Destacam-se do referido diploma legal as normas para o 

controle da renúncia de receita, previstas no artigo 14, e a vedação de operação de crédito 

estabelecida nos artigos 35 e 36 da LRF. No caso do Rio de Janeiro, que estudaremos no 

capítulo 3, a adesão ao programa possibilitou o refinanciamento, pelo prazo de 30 anos, de uma 

dívida superior a R$ 15 bilhões a uma taxa de juros de 6% ao ano. Além disso, foi previsto que 

 
35 Entre eles: FUNDES, no Rio de Janeiro (DL 8/15); Fundap, no Espírito Santo (Lei nº 2.592/71); Fundopem, do 

Rio Grande do Sul (Lei 6427/72); Fomentar, em Goiás (Lei 9489/84).  
36 Essa foi a terceira iniciativa do governo federal para conter o endividamento do Estados, sendo implementada 

após dois outros instrumentos normativos que possibilitaram o refinanciamento da dívida externa ou dos 

empréstimos concedidos por instituições federais, quais sejam: Lei nº 7.976/89 e Lei nº 8.727/93.  
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o pagamento se limitaria a 13% da Receita Líquida Real a partir de 2001. Em contrapartida, o 

Estado se comprometeu a implementar medidas fiscais acordadas com a União.  

Não obstante a importância do Programa de Ajuste Fiscal para sanear as contas públicas, os 

acordos celebrados introduziram novas limitações aos governos subnacionais e 

comprometeram parte considerável da arrecadação tributária. Ao analisar essa questão do 

federalismo, o IPEA identificou que o peso do endividamento junto ao governo federal e as 

crescentes vinculações constitucionais para o uso de recursos, próprios e transferidos, 

reduziram em grandes proporções a capacidade e a autonomia dos entes federados para a 

definição de estratégias próprias de desenvolvimento local37.  

Mesmo neste cenário de debilidade fiscal dos Estados, a União pouco fez para articular e 

aglutinar os interesses locais nas ações de desenvolvimento nacional e regional, o que acabou 

por impulsionar os entes subnacionais a uma disputa autofágica por investimentos privados. 

Iniciado na década de 9038, esse conflito federativo provocou crescentes renúncias de ICMS, 

imposto mais expressivo para a arrecadação dos Estados, e provocou o efeito race to the bottom 

que, paulatinamente, erodiu as receitas dos entes subnacionais39.   

1.3 A Guerra Fiscal como Estratégia para Atrair Investimentos: Causas e Efeitos      

É certo que os conflitos fiscais constituem fenômeno previsível tanto em âmbito internacional 

quanto nacional e regional. Dessa forma, ao estabelecer princípios e regras do sistema tributário, 

a Constituição Federal de 1988 buscou fortalecer a segurança jurídica e o federalismo 

cooperativo, criando limitações ao poder estatal tanto para a instituição e cobrança de tributos 

como para a criação de tratamentos diferenciados que resultem em renúncia de receita40.  Dessa 

 
37 Sobre o tema ver estudo do IPEA – Governos Estaduais- Capacidades e Limitações Governativas em 

Debate. Em http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3184/1/livro_governos_estaduais.pdf 
38 Registre-se, como episódio marcante da guerra fiscal, a disputa iniciada entre vários Estados da federação pela 

instalação de uma fábrica da Ford, tendo ocasionado conflitos políticos internos e em âmbito externo, uma vez 

que o Brasil foi acusado de violar regras do Mercosul. Após intensa polêmica política, o Estado da Bahia ganhou 

a disputa, e a fábrica se instalou no município de Camaçari com um pacote de benefícios fiscais e financeiros 

maiores que os oferecidos pelo Rio Grande do Sul. Duas décadas depois, no entanto, em janeiro de 2021, a Ford 

anunciou o fechamento da fábrica de Camaçari e de outras duas unidades, encerrando a produção no Brasil. Em 

comunicado divulgado pela imprensa, a fabricante diz que a decisão foi tomada "à medida que a pandemia de 

Covid-19 amplia a persistente capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de 

perdas significativas". Vide notícias:  https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi07079905.htm; 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/11/ford-fecha-fabricas-e-encerra-producao-no-brasil-em-

2021.ghtml 
39 FERNANDES, André Eduardo da Silva Fernandes; WANDERLEI, Nélio Lacerda. A questão da guerra fiscal: 

uma breve resenha. Brasília a. 37 n. 148 out./dez. 2000. Disponível em 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/626/r148-01.pdf?sequence=4 
40 Art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios: § 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
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forma, qualquer subsídio, isenção ou outro mecanismo de gasto tributário somente pode ser 

concedido através de lei específica que regule exclusivamente as matérias relacionadas ao 

tributo de competência do ente federativo. 

No que tange ao ICMS, existe uma exigência adicional: incentivos fiscais somente podem ser 

concedidos ou revogados após deliberação dos Estados e do Distrito Federal, cabendo à Lei 

Complementar regular a forma como isso deve ocorrer, conforme previsto no artigo 155, § 2.º, 

XII, g da CF/88. Nesse sentido, a LC nº 24/75, recepcionada pela CF/88, determina, em seu 

artigo 2º, §2º, que a criação dos incentivos depende sempre de decisão unânime dos Estados 

representados, o que deve ser formalizado por convênio celebrado no âmbito do Conselho de 

Política Fazendária (CONFAZ), composto pelos secretários estaduais de fazenda. 

A ratio de referido diploma legal está no fato de que a circulação de mercadorias não se 

restringe a limites territoriais, mas se expande por diversos estados e municípios. Como o 

tributo não é cumulativo, a carga tributária nas operações interestaduais deve ser repartida, 

especialmente entre os estados tidos como produtores e os consumidores. A decisão de isentar 

o pagamento do tributo tomada por um ente federado, inevitavelmente causará efeitos na esfera 

jurídica de outro. Dessa forma, qualquer redução de ICMS deve ser antecedida pela anuência 

dos Estados e do procedimento disciplinado na Lei Complementar mencionada41. 

Não obstante a clareza e o longo período de vigência da LC 24/75, a vedação foi 

sistematicamente descumprida pelos entes federados desde os anos 90, intensificando-se nas 

décadas subsequentes. Ao pesquisar as causas dessa ineficácia, Cavalcante e Prado observam 

que o quadro político-institucional que regula as relações federativas é completamente incapaz 

de garantir um equilíbrio mínimo entre interesses regionais e locais, o que possibilitou 

iniciativas subnacionais de conotação negativa e efeitos macroeconômicos e sociais 

perversos42.  

Além da ausência de um órgão central regulador e da insuficiência fiscal dos Estados para 

promover o desenvolvimento por meio de despesas orçamentárias, a literatura aponta que a 

autonomia dos entes subnacionais para a arrecadação do ICMS e a estrutura desse tributo foram 

 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 

mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas 

ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993). 
41 BORGES, José Souto Maior. Sobre as isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n.6, p. 69-73, mar. 1996.  
42 CAVALCANTI, C.E.G., PRADO, S. Aspectos da guerra fiscal no Brasil. Brasília: IPEA/ São Paulo: 

FUNDAP, 1998. p.7. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc03.htm#art1
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campo fértil para o conflito federativo43, pois permitiu aos governos locais substancial 

influência nas decisões alocativas por meio da manipulação do sistema tributário. Conforme 

mencionamos, para bens produzidos e consumidos dentro do próprio estado, todo o produto da 

arrecadação destina-se ao próprio ente federativo. Entretanto, nas transações interestaduais, a 

arrecadação do imposto se subdivide entre o estado onde ocorreu a produção da mercadoria e 

aquele onde ela é consumida. O princípio misto na tributação interestadual tornava interessante 

para os entes federativos expandir ao máximo a sua produção para aumentar a sua arrecadação, 

o que fez o ICMS adquirir um caráter de imposto sobre a produção. 

Acrescente-se, ainda, que a década de 90 foi caracterizada pela retomada de investimentos 

externos na América Latina, especialmente de montadoras de automóveis, e reorganização de 

alguns setores internos, favorecidos com a estabilização monetária44. Diante disso, os 

governadores empenharam-se em atrair os potenciais investimentos, interferindo no processo 

de decisão locacional privada com o oferecimento de vantagens fiscais que reduziam o custo 

da produção45. É certo que a instalação e ampliação de empreendimentos privados baseiam-se 

em fatores mais amplos, tais como as condições de infraestrutura, proximidade dos mercados e 

centros tecnológicos, disponibilidade de mão de obra qualificada, entre outros. No entanto, os 

custos fiscais não são desprezíveis, e a obtenção de incentivos tributários tem o potencial de 

conferir maior competitividade ao mercado, em especial se avaliado no longo prazo.  

Neste cenário, os Estados ditos periféricos46 passaram a criar tratamentos tributários 

diferenciados para a indução do desenvolvimento local. Não dispondo da interlocução da União 

 
43 Lucas Bevilacqua registra que “o Brasil, ao lado da Índia, é um dos únicos países do mundo no qual a tributação 

sobre o consumo encontra-se na alçada da competência dos entes subnacionais, havendo 27 diferentes 

legislações no país, reguladas por normas gerais (art. 146, I da CRFB) de caráter nacional (LC n. 24/75, LC n. 

87/96 e LC n. 102/2001)”. BEVILACQUA, Lucas. Incentivos Fiscais de ICMS e Desenvolvimento Regional. 

Série Doutrina Tributária. Vol. IX- São Paulo: Quartier Latin, 2013, pg. 78.   
44 “Decorre da argumentação acima que o fator decisivo para o ressurgimento do fenômeno tenha sido a retomada 

do investimento privado na América Latina em geral, desde final dos anos 80, e no Brasil a partir de 1993, e a 

retomada do investimento interno a partir da estabilização em 1994. [...] A conjugação dos relativos sucessos na 

estabilização das principais economias do continente – todas apoiadas em políticas agressivas de abertura 

comercial e financeira – com a criação do MERCOSUL tem induzido a uma recomposição da presença do capital 

estrangeiro na região, com entrada de novos agentes e expansão daqueles já aqui localizados.” Idem.   
45 Ricardo Varsano argumenta que a legislação sobre a tributação dos fluxos de comércio interestadual do ICMS 

é elemento incentivador da guerra fiscal, uma vez que, pela ótica do Estado, o imposto não incide exclusivamente 

sobre o consumo, mas tem caráter híbrido, parte sobre a produção e parte sobre o consumo. Para alterar esse 

equivocado estímulo, sugere que a legislação adote o princípio de destino para a tributação das trocas comerciais 

ao invés do princípio de origem. Cf. Varsano. Op. cit. pg. 13.  
46 Consideram-se periféricos os estados menos favorecidos em termos de infraestrutura e fatores importantes para 

as decisões alocativas das empresas, tais como mão de obra qualificada, proximidade do mercado fornecedor, 

consumidor, acesso à tecnologia e outros. 
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e enfrentando grande resistência dos estados centrais47, a solução encontrada deu-se à margem 

das normas constitucionais: as renúncias de receita de ICMS foram realizadas à revelia da 

aprovação unânime no CONFAZ. 

Sob a ótica estadual, Varsano afirma que há incentivos econômicos e políticos que permitem a 

manutenção da guerra fiscal48. Os primeiros referem-se aos ganhos imediatos na atração de 

empresas. Projetos bem-sucedidos geram um conjunto de impactos diretos e indiretos sobre a 

renda local, bem como podem fomentar a cadeia produtiva de bens e serviços49. Na esfera 

política, os governantes obtêm bons dividendos e incrementam as chances de reeleição ou 

eleição de seu sucessor. Some-se a isso o fato de que é mais fácil, rápido e menos transparente 

a concessão de vantagens fiscais do que a aprovação de subsídios através de dotação 

orçamentária, uma vez que não pesam sobre as renúncias de receita os mesmos controles 

administrativos dos gastos diretos.  

No contexto da federação, porém, os resultados sempre serão indesejáveis. Com a generalização 

dos benefícios fiscais, todos os Estados tendem a conceder incentivos semelhantes, fazendo 

com que o instrumento perca seu poder de indução ou atratividade, transformando-se em mera 

abdicação de receita. A situação assemelha-se ao que, na teoria dos jogos, denomina-se “dilema 

dos prisioneiros”50; ou seja, se todos os Estados parassem de conceder incentivos, todos 

ganhariam; mas se um Estado conceder, todos os demais perdem. No limite, os ganhadores 

serão somente as empresas beneficiadas. Em posição privilegiada, podem tomar decisões 

alocativas em função das condições de mercado e, ainda, barganhar vantagens fiscais. Os 

governos, desconhecendo o planejamento das empresas, tendem a conceder o benefício sem 

avaliar seu efeito indutor51.  

 
47 O impasse foi identificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que assim se posicionou: “A impropriamente 

denominada guerra fiscal é um mecanismo legítimo dos Estados periféricos do capitalismo brasileiro, para tornar 

atraentes as operações econômicas com as empresas situadas em seus territórios; a exigência de serem as 

Resoluções do CONFAZ aprovadas por unanimidade dá aos Estados centrais o poder de veto naquelas 

deliberações, assim criando a tensão entre os sistemas tributários dos Estados Federados do Brasil. Somente 

iniciativas judiciais, mas nunca as apenas administrativas, poderão regular eventuais conflitos de interesses 

(legítimos) entre os Estados periféricos e os centrais do sistema tributário nacional, de modo a equilibrar as 

relações econômicas entre eles, em condições reciprocamente aceitáveis”. (RMS 33.524/PI, Rel. Ministra Eliana 

Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, primeira seção, DJe 07/03/2014) 
48 Cf. Varsano. Op. cit. pg. 13.   
49 Ocorre que para ser bem-sucedido o programa de fomento é imprescindível a implementação de um ciclo 

completo de planejamento, monitoramento e avaliação dos incentivos fiscais, conforme veremos adiante, o que 

nunca foi a praxe dos Estados.   
50 HANSON, Hanson e Hart. Game Theory and the Law: in Game Theory and Business Applications. 

International Series in Operations Research & Management Science, 2 ed. Springer, p. 233.  
51 Ao explicar o fenômeno, Ricardo Varsano afirma que “o ente que ganha – quando de fato existe algum ganho – 

impõe, na maioria dos casos, uma perda a algum ou alguns dos demais, posto que a guerra raramente é um jogo 

de soma positiva. O federalismo, que é uma relação de cooperação entre as unidades de governo, é abalado. [...] 



  

24 

 

Ressalte-se, ainda, as distorções provocadas na concorrência. A perda de espaço no mercado 

faz com que as empresas não incentivadas pressionem o governo estadual para obterem 

idênticos incentivos que lhes permitam competir em iguais condições, aumentado a sangria dos 

recursos públicos, bem como o risco de sonegação fiscal pelas empresas não enquadradas no 

tratamento especial. Sobre esse risco, Varsano afirmou, ainda nos anos 90, que a receita dos 

impostos estaria sendo trocada por lucro adicional para as empresas. Prado complementa, 

aduzindo que o espaço vazio deixado pela omissão federal é preenchido com iniciativas 

aleatórias e desreguladas dos entes estaduais, fazendo com que o processo de concessão de 

incentivos seja controlado integralmente pelas empresas privadas, conduzindo à maximização 

do custo fiscal, gerando ineficiência econômica e aprofundamento das disparidades regionais.  

Criou-se um círculo vicioso de efeitos deletérios. As renúncias fiscais se avolumaram e não 

trouxeram o desenvolvimento desejado. Além disso, os Estados, a exemplo do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul, acumularam grande déficit fiscal, perdendo a capacidade de 

prover a infraestrutura necessária para a indústria, assim como os serviços essenciais para a 

população. Não surpreende o fato de que as contribuições dos governos subnacionais para a 

modificação das estruturas econômicas e sociais permanecem limitadas ou inexistentes52. 

1.4 O Controle da Guerra Fiscal Pelo Supremo Tribunal Federal 

Diante das graves consequências da disputa federativa, o Supremo Tribunal Federal foi 

reiteradamente acionado pelos entes subnacionais prejudicados, tendo firmado jurisprudência 

no sentido da inconstitucionalidade de texto normativo estadual que outorgue benefícios fiscais 

relativos ao ICMS de forma unilateral, conforme se observa:  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 1.798/97; E ART. 8.º 

DO DECRETO N.º 9.115/98, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. 

ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 150, § 6.º; E 155, § 2.º, XII, G, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O primeiro ato normativo estadual, instituindo 

benefícios relativos ao ICMS sem a prévia e necessária celebração de convênio entre 

 
A dinâmica da guerra fiscal é perversa. Com seu aprofundamento todos pedem. Quanto às empresas, há as que 

ganham, mas também as que perdem. [...] As batalhas passam a ser vencidas somente pelos de maior poder 

financeiro, que são também os que têm acesso mais fácil a crédito. Ao mesmo tempo, com a generalização dos 

benefícios fiscais, estes perdem seu poder de estímulo, que depende de diferenças na tributação. A guerra fiscal 

transforma os incentivos em meras renúncias de arrecadação, que não têm qualquer efeito estimulador. [...] 

Evidentemente, a guerra fiscal é inimiga tanto da política de desenvolvimento regional quanto da 

desconcentração industrial”. VARSANO, Ricardo. A Guerra Fiscal do ICMS: Quem Ganha e Quem Perde. 

IPEA, 1998.  p. 13 e 15. 
52 MONTEIRO NETO, Aristides. Governos estaduais no federalismo brasileiro: capacidades e limitações 

governativas em debate. Brasília: Ipea, 2014. 
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os Estados e o Distrito Federal, contraria os dispositivos constitucionais sob enfoque. 

Alegação de inconstitucionalidade igualmente plausível no tocante ao art. 8.º do 

Decreto n.º 9.115/98, que, extrapolando a regulamentação da mencionada lei, fixa, de 

forma autônoma, incentivos fiscais sem observância das mencionadas normas da 

Carta da República. Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade 

das normas em questão. (ADI 2439, Relator: Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal 

Pleno, em 13/11/2002, DJ 21-02-2003)53.  

Os atos normativos declarados inconstitucionais repercutiam nas operações interestaduais e 

esfera econômica dos beneficiados em razão da aplicação das sanções previstas no artigo 8º da 

LC 24/7554. Cite-se, por exemplo, os inúmeros autos de infração lavrados, especialmente pelo 

Fisco de São Paulo, contra os contribuintes beneficiados, exigindo-lhes eventuais diferenças 

entre os créditos de ICMS apropriado pelo destinatário em operações interestaduais sujeitas a 

incentivos tributários não autorizados pelo CONFAZ e o imposto efetivamente devido pelo 

remetente55. 

Os Estados, para evitar o controle de constitucionalidade, buscaram outros subterfúgios para 

conceder e manter os programas de fomento sem a autorização do CONFAZ. Uma estratégia 

muito adotada consiste na concessão de incentivos tributários como se financeiros fossem; isto 

é, o ente federativo celebra contrato de financiamento com determinado agente econômico, 

concedendo-lhe crédito a juros subsidiados para determinado investimento na localidade. 

Todavia, de antemão é sabido que os valores do subsídio não serão repassados pelo Estado por 

ausência de recursos orçamentários-financeiros. Assim, para cumprir o acordo, permite-se o 

não recolhimento de ICMS na proporção da parcela devida pelo Estado.  

A transformação do fomento creditício em tributário também é inconstitucional, configurando 

burla aos mecanismos de conformação federativa. No julgamento da ADI nº 2549, o Supremo 

Tribunal Federal, em voto do Ministro Ricardo Lewandowski, considerou que a necessidade de 

 
53 Nesse sentido: ADI 3312, Rel. Min. Eros Grau. DJ. 09.03.07 e ADI 3389/MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ. 

23.06.06, entre outros inúmeros julgados. 
54 LC 24/7, Art. 8º: “A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: I - a nulidade do ato 

e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; II - a exigibilidade do 

imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente”. 
55Como exemplo dos problemas gerados podemos citar:  i) a Repercussão Geral no RE 628.075/RS (tema 490) 

que está pendente de decisão final no STF sobre a constitucionalidade do estorno proporcional de crédito de 

ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem 

sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ); e ii) a Repercussão Geral  no RE 

851.421 (tema 817) sobre a constitucionalidade da prática mediante a qual os estados e o Distrito Federal, 

respaldados em consenso alcançado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, 

perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais assentados inconstitucionais 

pelo Supremo, porque implementados em meio à chamada guerra fiscal do ICMS.  Consulta em 16/06/20.  
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autorização dos Estados aplica-se a qualquer política extrafiscal que implique em redução ou 

qualquer forma de redução de ICMS. Afirmando a impertinência da diferenciação entre 

incentivos fiscais e financeiros, concluiu que “à guisa de se dar um empréstimo às empresas 

favorecidas, na verdade está se dando a elas um incentivo fiscal proibido pela Constituição, 

porquanto inexiste o convênio por ela exigido e pela Lei Complementar nº 24/75”. 

Além dessa manobra inconstitucional, Lucas Bevilacqua identifica outras estratégias 

processuais que afrontam postulados éticos. Citando estudo elaborado por Júlio de Oliveira, 

aduz que em mapeamento das ações diretas de inconstitucionalidade, verificou-se que, por 

vezes, os entes subnacionais revogam os atos normativos questionados às vésperas do 

julgamento, ensejando a perda do objeto da ação. Em seguida, edita-se de modo imediato, outro 

ato normativo com o mesmo conteúdo56. 

Tais fatos demonstram que, embora haja inúmeras decisões reconhecendo a 

inconstitucionalidade dos incentivos unilaterais, o controle concentrado exercido pelo Supremo 

Tribunal Federal não foi suficiente para assegurar a eficácia do arcabouço normativo e dos 

limites que restringem esse instrumento de intervenção econômica. Alguns fatores podem ter 

estimulado a insubordinação dos entes subnacionais, entre eles: i) a ausência de definição a 

respeito dos efeitos concretos da inconstitucionalidade declarada no controle concentrado; ii) 

omissão na edição de súmula vinculante sobre os reiterados benefícios unilaterais concedidos 

pelos estados. 

Em pesquisa qualitativa sobre as decisões do STF nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

envolvendo incentivos unilaterais57, verificou-se que na maior parte dos julgados, os Ministros 

limitam-se a declarar a contrariedade do ato normativo aos dispositivos constitucionais, sem 

exarar qualquer entendimento quanto aos efeitos ou à necessidade de modulação. Ademais, no 

período entre 2014 e 2019, foi identificado que a composição majoritária da Corte, com exceção 

apenas dos Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes, esteve tendente58 a admitir a 

 
56 OLIVEIRA, Júlio M. de. ICMS e Guerra Fiscal: origem, destino, natureza e extinção do direito ao crédito. 

In SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário- estudo em homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São 

Paulo: Quartier Latin, 2008. Apud. BEVILACQUA, Lucas- Incentivos Fiscais de ICMS e Desenvolvimento 

Regional - Série Doutrina Tributária. Vol. IX- São Paulo: Quartier Latin, 2013, pg. 86.   
57 MOSQUERA, Roberto Quiroga; VALDO, Amanda de Oliveira. Modulação dos Efeitos e Guerra Fiscal: Uma 

Análise da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal- Revista Direito Tributário Atual. IBDT. 

Disponível em https://ibdt.org.br/RDTA/45-2020/modulacao-dos-efeitos-e-guerra-fiscal-uma-analise-da-

jurisprudencia-do-supremo-tribunal-federal 
58 “Da totalidade das decisões analisadas, em mais de 63% dos casos, o Supremo Tribunal Federal se posicionou 

de maneira favorável à alteração da eficácia da declaração de inconstitucionalidade proferida, tendo sido 

definido marco para tanto nas respectivas sessões de julgamento.”, Ibidem, p 20. 
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eficácia temporal de benefícios de ICMS inconstitucionais, modulando seus efeitos59. Nas ações 

relacionadas60, não se observou padrões assemelhados para a tomada de decisão, mas mero 

casuísmo.   

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal visa a resguardar a segurança jurídica e a boa-

fé dos beneficiados, mas há de se considerar as consequências indesejadas. Tendo em vista a 

complexidade do conflito federativo, a ausência de posicionamento firme sobre os efeitos ex 

tunc das declarações de inconstitucionalidade ou a tendência de modulação da eficácia temporal 

em casos específicos criam estímulos à adoção de procedimentos à margem da CF/88, assim 

como oportunidades para que Estados e empresas assumam o risco de um benefício unilateral.   

Outro aspecto digno de nota é a ausência de uma súmula vinculante. Apesar da jurisprudência 

pacífica e consolidada no sentido da inconstitucionalidade de referidos benefícios, os entes 

subnacionais continuavam a criar incentivos tributários à revelia do CONFAZ. Uma decisão 

vinculante mostrava-se necessária para promover a eficácia do sistema normativo e frear a 

guerra fiscal.  

Em 2012, o Ministro Gilmar Mendes, com base nos precedentes das Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nº 2.645, 2.906, 3.794, 1.247, 2.548, 1.308, 3.312 e 1.179, efetuou a 

proposta de Súmula Vinculante nº 69, sugerindo como enunciado que “qualquer isenção, 

incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento 

ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio 

celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional”. A Procuradoria Geral da República 

opinou pela aprovação da Súmula, sem a previsão de modulação dos efeitos.  

Referida proposta provocou grande debate de ordem jurídica e econômica em razão da 

desestabilização que ocorreria nos negócios beneficiados com incentivos tributários. 

Argumentava-se que, para manter a segurança jurídica, os efeitos dos benefícios unilaterais 

deveriam ser reconhecidos, “considerando o grau de permanência, de individualidade, de 

onerosidade, de aparência de legitimidade, de dependência dos destinatários e de indução 

 
59 O vício de constitucionalidade atinge o ato normativo no seu nascedouro, razão pela qual a decisão que o 

reconhece deve ter efeito ex tunc. No entanto, conforme disciplina o artigo 27 da Lei n. 9.868/1999, a eficácia 

temporal dos efeitos dessa decisão pode ser modulada em função da segurança jurídica ou de excepcional 

interesse social, desde que aprovada por maioria de dois terços dos ministros do STF.  
60 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 429; n. 4.628; n. 3.749; n. 4.481; n. 2.663; n. 3.796; n. 4.985; n. 3.984; 

n. 5.467; n. 3.779 e n. 3.936. 
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comportamental”61. Por outro lado, defendia-se que não havia razões suficientes de segurança 

jurídica para manutenção dos benefícios, pois contribuintes e governantes não desconheciam a 

inconstitucionalidade dos atos normativos referidos e, violando princípios da boa-fé e confiança 

legítima, apostaram na impunidade62.        

A iminência da Súmula Vinculante pressionou os Estados. O Senado Federal reagiu e formou 

uma comissão para analisar e propor soluções relacionadas aos conflitos federativos, entre eles 

a guerra fiscal de ICMS. O relatório final propôs um novo modelo de renúncia de ICMS, bem 

como a remissão dos benefícios concedidos ao arrepio da CF/88, ressaltando que “qualquer 

medida voltada para a cobrança de impostos não pagos, por força de atos concessivos fundados 

em leis estaduais, revela-se irrealista e, em boa medida, desleal com os que presumiram a 

certeza da concessão”63.  

1.5- O Convênio CONFAZ nº 190/17: Solução para a Guerra Fiscal?  

A Súmula Vinculante até o momento não foi editada e, cinco anos após sua proposta, o Senado 

Federal aprovou a Lei Complementar nº 160/17, autorizando a celebração de convênio entre os 

Estados que delibere sobre: i) remissão de créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes 

de benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos sem autorização do CONFAZ por 

legislação estadual publicada até 08 de agosto de 2017 e ii) reinstituição desses benefícios por 

prazo determinado, variando de 01 a 15 anos, conforme especificidade do setor. Para tanto, foi 

estabelecido quórum específico de 2/3 dos Estados e 1/3 de cada região, dispensando-se a 

unanimidade prevista na LC 24/75. 

Após meses de intensas negociações, o Convênio nº 190/2017 foi aprovado por maioria (com 

a discordância dos Estados do Amazonas, São Paulo e Paraná)64 e estabeleceu as regras para 

remissão e reinstituição dos benefícios unilaterais, na forma da LC nº 160/17. Para conter a 

criação de novos benefícios, o acordo traz duas limitações: i) é vedado condicionar a adesão ao 

 
61 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: Entre Permanência, Mudança e Realização no Direito Tributário. 

São Paulo: Malheiros, 2011, p.396  
62 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Proteção da Confiança Legítima do Contribuinte. Revista Dialética de Direito 

Tributário, São Paulo, n.145, p.99. 
63 Senado Federal. Relatório Parcial. Comissão Especial Externa do Senado Federal criada pelo RQS n.25/2012.  

Disponível em <http://www.senado.gov.br> 
64Saliente-se que tanto a lei complementar, quanto o referido convênio vêm sofrendo uma série de contestações 

quanto à sua constitucionalidade, destacando-se a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5902, ajuizada pelo 

Governador do Estado do Amazonas, a qual já obteve parecer favorável da PGR pela procedência do pedido: 

“A superveniência da LC 160/2017 e do Convênio 190/2017 não possui a aptidão para constitucionalizar os 

benefícios fiscais instituídos em descompasso com a Constituição. Ressalte-se que o STF sequer admite a 

convalidação superveniente de legislação por emenda constitucional.” ADI nº 5902. 
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benefício fiscal à mudança do estabelecimento do contribuinte para outra unidade da federação; 

e ii) são previstos prazos máximos de fruição para a concessão ou a prorrogação dos benefícios 

fiscais, os quais foram especificamente determinados por tipo e cujos prazos variam entre 

dezembro de 2018 e dezembro de 2032.  

Apenas duas condições foram colocadas para a remissão e restituição dos benefícios unilaterais: 

i) a publicação em diário oficial da relação de todos os atos normativos instituídos por legislação 

estadual, até 8 de agosto de 2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do 

§ 2º do art. 155 da Constituição Federal; ii) o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do 

CONFAZ, da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos dos 

benefícios fiscais publicados. Os prazos limites seriam no ano de 2018, embora não tenham 

sido cumpridos por todos os Estados. Convênios subsequentes alteraram as datas por três vezes, 

sendo a última previsão em 31 de dezembro de 202065. Da mesma forma, foram estendidos os 

prazos de vigência dos benefícios não publicados. 

Um dos objetivos é a criação do Portal Nacional da Transparência Tributária, previsto no artigo 

3º, §6º da Lei Complementar 160/17. A Cláusula Sétima do Convênio CONFAZ 190/17, 

todavia, mitigou a transparência, limitando o acesso somente aos Estados e ao Distrito Federal. 

Registre-se que a documentação comprobatória para registro no CONFAZ refere-se somente a 

aspectos formais dos benefícios66; ou seja, não foram exigidas informações essenciais sobre o 

planejamento, as contrapartidas estabelecidas, as avaliações de efetividade e eficiência e 

tampouco estabelecido prazo para coleta desses dados.    

Com relação aos desdobramentos futuros, o acordo prevê a possibilidade de estender os 

benefícios fiscais a outros contribuintes estabelecidos na mesma região, desde que respeitadas 

as mesmas condições de fruição, bem como aderir a benefícios fiscais concedidos para outra 

unidade federada da mesma região, estratégia que ficou conhecida como “cola”. 

 
65 Vide Convênios ICMS nº 136/19, 162/19 e 91/20. 
66 Convênio CONFAZ 190/17: “Cláusula sétima [...] § 1º Juntamente com a documentação comprobatória dos 

benefícios fiscais, cada unidade federada deve prestar as informações referidas no caput, e mantê-las atualizadas, 

em formato a ser definido pela Secretaria Executiva do CONFAZ, por meio de Despacho do Secretário 

Executivo, devendo conter os seguintes dados: I - espécie do ato normativo, tais como: lei, decreto, portaria, 

resolução; II - número e a data do ato normativo e das suas alterações; III - data de publicação do ato normativo 

no diário oficial da unidade federada declarante; IV - especificação do enquadramento dos benefícios fiscais 

previstos nos incisos I a V da cláusula décima; V - espécie do ato concessivo, tais como: lei, decreto, portaria, 

resolução, termo de acordo, protocolo de intenção, regime especial, despacho, autorização específica; VI - 

número do ato concessivo, se houver; VII - data do ato concessivo, se houver; VIII - data da publicação do ato 

concessivo no diário oficial, se houver; IX - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ do estabelecimento 

beneficiário; X - razão social do contribuinte beneficiário; XI - especificação do benefício fiscal, conforme § 4º 

da cláusula primeira; XII - REVOGADO; XIII - REVOGADO; XIV - termo inicial de fruição do ato concessivo; 

XV - termo final de fruição do ato concessivo”. 
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Não se questiona que o Convênio nº 190/2017 demonstra a tentativa de minimizar a guerra 

fiscal e os conflitos ocorridos no passado, tanto pelo esclarecimento de conceitos e definição 

de escopo dos benefícios, quanto pela limitação de vigência de tais benefícios a um prazo 

determinado. Diante da pluralidade de interesses, esse foi o acordo possível de se obter. 

No entanto, a LC nº 160/17 e o Convênio CONFAZ nº 190/17 cristalizaram os incentivos 

tributários concedidos de forma aleatória e desvinculada da ratio econômica das políticas de 

desenvolvimento em um cenário extremamente desfavorável ao país e às receitas estaduais. 

Além de anistiar os créditos passados, os benefícios foram reinstituídos sem qualquer avaliação 

ex post que justificasse tecnicamente a manutenção deles. Em suma, os efeitos negativos 

decorrentes dessas medidas não foram sustados e sequer foram avaliados. 

Ademais, ao inserir a possibilidade de adesão, ou cola, do benefício concedido por outro ente 

da federação, o Convênio CONFAZ nº 190/17 criou uma brecha para novas concessões sem a 

adoção dos necessários critérios técnicos de planejamento.  

As medidas aprovadas não resolvem o problema gerado com o excessivo número de incentivos 

tributários criados aleatoriamente e tampouco conduz as políticas regionais para os rumos do 

crescimento econômico. Ademais, embora tenham amenizado a guerra fiscal, não se 

vislumbram mudanças suficientes para solucionar o grave problema de ineficácia do sistema 

normativo. Para tanto, defende-se na literatura que o governo central deve ser fortalecido como 

agente indutor do desenvolvimento e articulador dos interesses locais, assim como deve ser 

realizada a reforma tributária, alterando-se a forma de cobrança do ICMS67.  

Além disso, outra medida, que é o objeto desse trabalho, precisa ser implementada: o 

aperfeiçoamento das instituições e do arcabouço normativo relativo à concessão e à gestão das 

políticas públicas baseadas em incentivos tributários, proporcionando mecanismos que 

assegurem a sua razoabilidade, ou seja, para que sejam empregados somente quando necessário, 

adequado, eficiente e proporcional aos fins socioeconômicos que se pretende atingir.  A trégua 

proporcionada pelo Convênio CONFAZ nº 190/17 enseja uma rara oportunidade de organizar 

regras e instituições que assegurem o uso eficiente e efetivo desses recursos.  Para tanto, o 

próximo capítulo trará uma revisão da doutrina e das principais normas que regem a função de 

fomento. 

 
67“Isso inclui a transformação do ICMS em um IVA “destino puro” (os produtos serão tributados somente nos 

estados onde serão consumidos, sendo tributadas à alíquota “zero” as operações interestaduais) e não “híbrido” 

(como é hoje), o que eliminaria grande parte dos incentivos econômicos que os estados têm para prosseguir com 

a “Guerra Fiscal”. Cf. FERNANDES e WANDERLEI. Op. cit. (nota 38) p. 16. 
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CAPÍTULO 2 

O FOMENTO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL     

 

2.1 Intervenção Estatal por meio do Fomento à Iniciativa Privada  

Conforme ocorre nas assimetrias regionais, há situações em que a reversão de estruturas 

econômicas ineficientes, insustentáveis ou indesejadas demanda a intervenção do Estado, seja 

para corrigir falhas de mercado, seja para criar condições que alavanquem o crescimento das 

atividades produtivas e promovam benefícios sociais. Além da atuação como agente 

econômico, em casos excepcionais, ou da utilização de seu poder de polícia na regulação de 

tais atividades, o Estado pode utilizar de mecanismo menos incisivo sobre as liberdades 

individuais, oferecendo estímulos capazes de persuadir os particulares a colaborar para o 

alcance das finalidades públicas.  

É nessa estratégia, que substitui a força pela consensualidade, que se insere a função de 

fomento; ou seja, constitui um conjunto de ajudas estatais para otimizar a promoção de 

objetivos constitucionais a partir da união dos esforços dos setores público e privado. Por meio 

da intervenção indutora, são oferecidos estímulos unilateralmente pela Administração de 

maneira seletiva, quando identifica agentes ou setores estratégicos para as políticas públicas. 

Apesar de criar uma situação diferenciada, em comparação aos demais particulares, o auxílio 

público prestado seletivamente não afronta princípios republicanos, uma vez que se legitima na 

finalidade de promover o bem-estar social, conforme se extrai da hipótese tratada no artigo 151 

I da CF/8868. 

O fomento, por meio de variadas formas, é praticado largamente por países em diferentes níveis 

de desenvolvimento, constituindo uma das principais ferramentas para enfrentar os problemas 

de disparidades regionais e sociais. Sob a ótica econômica, registram-se pesquisas empíricas de 

âmbito internacional69 demonstrando que, em certas condições de certeza e adotados os 

 
68 CF/88- Art. 151: “É vedado à União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou 

que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento 

de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões do País; [...]”. 
69 Nesse sentido: AXARLOGLOU, Kostas. What Attracts Foreign Direct Investment Inflows in the United 

States?. The International Trade Journal, 2005, volume XIX, (3), 285-308; BLOMSTROM M., and KOKKO 



  

32 

 

procedimentos de controle, a concessão de incentivos atrai investimentos e encoraja o 

crescimento dos setores produtivos70. A médio e longo prazo, a expectativa é de que o aumento 

de recursos à disposição da livre iniciativa impulsione novos negócios, incrementando o volume 

do capital circulante, bem como as taxas de emprego e renda.  

As ajudas estatais têm o potencial de contribuir para a superação de obstáculos que não são 

removidos espontaneamente pelo livre mercado. Além dos casos de desenvolvimento regional, 

cite-se, por exemplo, os investimentos em ciência e tecnologia. A descoberta de novos produtos 

ou novos processos provoca alterações disruptivas em setores expressivos da economia, 

fazendo com que alguns cresçam e outros definhem71. A inovação é fator determinante para a 

competitividade das empresas e, consequentemente, para o crescimento dos países. No entanto, 

a lógica econômica entre custos e benefícios, por vezes, não oferece estímulos suficientes ao 

setor privado para o investimento em inovação. Além dos custos e riscos elevados, as novas 

descobertas ganham contornos de bem público; ou seja, os benefícios da inovação são 

facilmente disseminados por aqueles que não contribuíram com o custo, desestimulando os 

investidores.72  

Essa ambivalência apresentada no mercado deve ser superada com a intervenção do Estado.  

Somando-se às políticas educacionais e investimentos públicos em pesquisa científicas, o poder 

público pode oferecer vantagens aos agentes econômicos para melhorar o envolvimento das 

empresas nas descobertas e aplicações tecnológicas73, o que contribuirá, em última instância, 

com o desenvolvimento de toda localidade.  

 
A. The Economics of Foreign Direct Investment Incentives. 2003. NBER Working Paper, 9489; BORA B., 

Investment Distortions and the International Policy Architecture. World Trade Organization Working Paper, 

Geneva. Apud ZELEKHA, Yaron e SHARABI, Eyal Sharabi. Tax Incentives and Corruption: Evidence and 

Policy Implications. International Journal of Economic Sciences, 2002. Vol. I (N. 2). 2012. Disponível em 

https://www.iises.net/download/Soubory/soubory-puvodni/pp138-159_ijoes_2012V1N2.pdf   
70 KEEN, M. (2001), Preferential Regimes Can Make Tax Competition Less Harmful. National Tax Journal, 

Vol. LIV, No. 4, pp. 757-62. Apud: Daude, Christian; Gutiérrez, Hamlet; Melguizo, Àngel: “Doctoring the 

ball”: The political economy of tax incentives for investment in the Dominican Republic. OECD 

DEVELOPMENT CENTRE. Disponível em https://www.oecd.org/countries/dominicanrepublic/WP322AE.pdf 
71 COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. Tradução: Luis Marcos Sander, Francisco Araújo 

da Costa. 5 ed.- Porto Alegre: Bookman, 2010. Pg. 131 
72 “Uma empresa que inova ganha uma vantagem competitiva, o que cria imediatamente lucros extraordinários, os 

quais recompensam o inovador pelos recursos e esforços dedicados a uma atividade arriscada. A longo prazo, 

entretanto, a concorrência faz com que a inovação se difunda e muitas empresas passam a fazer uso dela. Quando 

a inovação está plenamente difundida, o inovador perde sua vantagem competitiva e os lucros caem para o nível 

normal.” Ibidem, p. 131. 
73 Aliás, esse é o propósito de programas de fomento criados através das Leis 8.032/90, 10.176/01, 11.196/05, 

entre outras. 
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No Brasil, conforme vimos, o fomento tem sido amplamente utilizado tanto pelo governo 

central como pelos entes subnacionais, destacando-se, nas últimas décadas, como um dos 

principais instrumentos das políticas de desenvolvimento. O fundamento encontra-se na própria 

Constituição Federal de 1988, quando estabelece princípios e diretrizes para a ordem econômica 

(art.170) e prevê, em seu artigo 174, o papel do Estado no incentivo às atividades privadas, 

desde que realizado após prévio planejamento das políticas pertinentes. 

Entre as diferentes possibilidades de intervenção indutora, estão as reduções das disparidades 

regionais (artigos 43, 151, I e 165, §2º da CF/88); a manutenção de zona de livre comércio 

(art.40); o fomento à atividade agropecuária (art.23, VIII); ao ensino e à pesquisa científica e 

tecnológica (art. 213, §2º e 218, §3º e §4º); proteção de direitos sociais e fundamentais (art.7, 

XX e artigo 213, §3º, VI); incentivo à cultura e difusão do conhecimento (art. 217); fomento às 

atividades esportivas (art. 216, §3º), entre outras atividades carentes de estímulos 

mercadológicos, mas cujo desenvolvimento trará benefícios sociais importantes.  

Cada problema demandará uma ou várias intervenções específicas, as quais dependerão de 

condições fiscais, econômicas e políticas.  Havendo opção pelo fomento, deve ser identificada 

a modalidade de execução, a qual pode variar entre o financiamento das atividades produtivas, 

a concessão de crédito ou juros subsidiados, a desoneração de obrigações tributárias, entre 

outras. Cada técnica possui regramento próprio e diferentes formas de controle, as quais 

passamos a detalhar. 

2.2 As Modalidades de Fomento Econômico 

Os meios de ajuda estatal74 mais utilizados têm natureza econômica75, proporcionando, de 

forma direta ou indireta, maior concentração de capital nos agentes fomentados. Os auxílios 

diretos concedem uma vantagem imediata ao favorecido por meio de um desembolso do ente 

 
74 Na doutrina, não se encontra uma classificação uniforme sobre a variedade de modelos de fomento ou mesmo 

sobre o conceito de cada uma dessas categorias. Assim, para a construção metodológica do presente trabalho, 

faremos uma abordagem pragmática dessa classificação a fim de compreender o conceito e características dos 

incentivos tributários, que é a modalidade de fomento mais utilizada pelos entes federados. 
75 Além do fomento econômico, a doutrina apresenta outras classificações de meios de fomento, tais como os 

honoríficos, jurídicos ou psicológicos. Os meios honoríficos são prêmios, condecorações ou titulações 

concedidas como incentivo ao desempenho da atividade valorizada. O fomento psicológico estaria inserido em 

campanhas educacionais e informativas do governo, estimulando determinados comportamentos. Os meios 

jurídicos consistem na criação de uma situação diferenciada a determinadas pessoas, sem que isso determine a 

entrega de valores ou operações financeiras, por exemplo, as ações afirmativas para viabilizar a ascensão de 

grupos sociais menos favorecidos. Tais classificações, no entanto, enfrentam críticas da doutrina, uma vez que 

correspondem ao fomento lato sensu, com formas muito amplas que não conduzem necessariamente a autênticos 

auxílios que motivem a iniciativa privada.  Nesse sentido, MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito 

Constitucional Econômico, 2, ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018. p. 380-383.  
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público, ou seja, da realização de uma despesa pública. Os auxílios indiretos criam vantagens 

ao particular a partir da redução da receita pública, pois o Estado renuncia aos créditos 

tributários que deveriam ser recolhidos pelo beneficiado, desonerando-o.  

As modalidades do fomento econômico podem ser definidas em incentivos financeiros, 

creditícios e tributários76. Além do arcabouço normativo geral, cada técnica tem regime jurídico 

próprio, sendo executada e controlada de forma específica. 

2.2.1 Incentivos Financeiros e Creditícios 

Os incentivos financeiros constituem um fomento direto, pois ocorre a partir do aporte de 

recursos na atividade econômica selecionada. Do ponto de vista do Estado, constitui uma 

despesa pública77, classificada como transferência corrente pela Lei nº 4.320/64, que estatui 

normas de Direito Financeiro para a elaboração e execução dos gastos dos entes federados. Esse 

subsídio ou subvenção deve ser rigorosamente programado nas leis orçamentárias e submetido 

ao processo de execução dos programas de trabalho governamentais, procedendo-se ao prévio 

empenho, liquidação e pagamento.  

A forma mais utilizada de incentivo financeiro é a subvenção78 prevista nos artigos 16 a 19 da 

Lei 4.320/64, na qual há aporte patrimonial, a fundo perdido, do poder público na administração 

indireta ou em atividades privadas. Trata-se de transferências de recursos do Estado para cobrir 

despesas de custeio de entidades públicas ou particulares que atendam ao interesse coletivo. A 

subvenção será classificada como social quando destinada a prestação de serviços essenciais de 

assistência social, saúde e educação ou quando a suplementação dos recursos privados pelo ente 

estatal for mais vantajosa que a prestação direta do serviço pelo Estado. 

 
76 Maria Hermínia Moccia apresenta outras formas de fomento prevista na legislação brasileira: assistência técnica, 

apoio técnico às funções de produção e comercialização a partir de pesquisas desenvolvidas por órgãos públicos 

como Embrapa e INPI; privilégios especiais, quando o poder público realizada alguma obra ou serviço que possa 

referendar ou dar mais dinamismo a determinada empresa; apoio ao desenvolvimento no mercado de capitais 

através do BNDES; protecionismo à produção nacional, entre outros. MOCCIA, Maria Hermínia P. S. 

Parâmetros para a utilização do fomento público econômico: empréstimos pelo BNDES em condições 

favoráveis. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2015. p 82/102.   
77 “Despesa pública constitui o conjunto de dispêndio do Estado para o funcionamento dos serviços públicos ou a 

aplicação de certa quantia, em dinheiro, por parte do agente público competente, legalmente prevista, para a 

realização de determinada finalidade a cargo do governo.” OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito 

Financeiro, 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.   
78 Regis Fernandes de Oliveira identifica confusão terminológica, na lei, doutrina e jurisprudência, com os termos 

auxílio, subvenção e subsídio, os quais podem ser usados como sinônimos ou para representar ações diversas do 

poder público. Para ele, tecnicamente, a palavra subsídio ganhou contornos específicos após a EC 19/98, 

passando a ser utilizada como significante da remuneração dos agentes políticos. Diversamente, subvenção é o 

termo apropriado para designar o auxílio propiciado aos entes públicos ou privados para suplementação de 

recursos na área social ou econômica, conforme os critérios legais. Ibidem, p. 708. 
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A subvenção também pode ser econômica. Embora geralmente destinadas às empresas 

públicas, tais despesas podem ser utilizadas para incentivar a produção de bens e serviços de 

relevante interesse público ou influenciar no preço para que se tornem mais acessíveis. A 

subvenção econômica, em regra, oferece suporte às empresas sem fins lucrativos, mas quando 

expressamente autorizada em lei serão concedidas a outros agentes econômicos.  

Em resumo, seu traço distintivo, em relação a outras formas de fomento econômico é a alocação 

direta de recursos nas atividades de um ente privado, através de uma prestação pecuniária, sem 

necessidade de devolução dos recursos. Apesar de haver requisitos específicos para o 

enquadramento do particular nas hipóteses de subvenção, a lei não exige uma contraprestação 

específica em favor do Estado.  

O fomento creditício também é um auxílio direto e consiste em recursos oriundos de operações 

oficiais de crédito destinados a financiar o custeio, investimento ou a comercialização de 

atividades relevantes ao interesse público, tais como exportações, produção agroindustrial, 

desenvolvimento de tecnologia, entre outros. São empréstimos ou garantias, em condições mais 

favoráveis, geralmente com taxas de juros diferenciadas em comparação àquelas praticadas pelo 

mercado, bem como dispensa de taxas de serviços, comissões e outros ônus similares79. 

Diferentemente das subvenções, o incentivo creditício pressupõe a devolução dos recursos ao 

Estado, através da amortização das parcelas fixadas, conforme estabelecido no contrato de 

financiamento.   

A terceira forma, na qual nos deteremos por ser o objeto de estudo aqui desenvolvido, refere-

se ao auxílio indireto, quando o Estado promove ações de fomento por meio do sistema 

tributário. Nesse caso, o poder público busca induzir os agentes beneficiados concedendo-lhes 

vantagens fiscais decorrentes de isenção do imposto devido, redução de alíquota ou base de 

cálculo, remissão, anistia ou diferimento. São os chamados incentivos tributários80. 

 

 
79 Na literatura, os empréstimos públicos são agrupados da seguinte forma: 1) aqueles concedidos pelo Tesouro 

Nacional ou Estadual, através das agências de fomento; 2) créditos facultados por fundos especiais, como se 

observa nos fundos regionais de desenvolvimento, tais como o FINOR; 3) empréstimos concedidos por empresa 

pública ou sociedade de economia mista de natureza bancária, como os bancos públicos e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES). Cf. MOCCIA, Maria Hermínia (nota 75), p. 145. 
80 No capítulo 3 será exposto sobre a forma híbrida de fomento utilizada pelos entes subnacionais, a qual transforma 

um incentivo originalmente creditício em tributário ao longo da execução contratual. 
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2.2.2 Incentivo Tributário 

O modelo de organização social, conhecido como Estado Fiscal, pressupõe papéis distintos e 

complementares entre Estado e Sociedade, na medida em que aquele deve se incumbir da 

construção do bem-estar coletivo através de ações políticas e a sociedade deve exercer a 

primazia na economia, valorizando-se a livre iniciativa e o trabalho. O financiamento das 

atividades públicas não advém, prioritariamente, da atuação do Estado como agente econômico, 

mas da arrecadação de parcelas das receitas da economia produtiva pela via dos tributos.   

Nabais sustenta que existe um dever fundamental de pagar impostos, o que, de outra ponta, 

implica dizer que o crédito tributário é um direito fundamental de toda a sociedade, essencial 

para o bom funcionamento do Estado e o financiamento das funções que lhes são atribuídas, 

como segurança pública, prestação de serviços essenciais, investimento em infraestrutura, 

manutenção da máquina estatal, entre outros.  

Essa função arrecadatória, denominada fiscalidade, é legitimada e limitada no pacto 

constitucional por aspectos formais e materiais81. Os limites formais referem-se à competência 

para tributar e a forma de instituir obrigações aos contribuintes, devendo haver prévia definição 

em lei. Os limites materiais, por seu turno, definem o objeto de tributação, estabelecendo 

princípios que devem ser respeitados pelo poder público tais como o princípio da igualdade, da 

capacidade contributiva, entre outros.  

Há de se considerar, no entanto, que a arrecadação não é a única função do sistema tributário, 

como ocorria no Estado Liberal82.  A assunção de responsabilidades políticas e sociais pelo 

Estado faz com que os tributos deixem de ser apenas meio de obtenção de recursos para o 

custeio de despesas “neutras” do Estado, passando a ser um importante instrumento regulatório 

 
81“o poder de criar impostos é um poder constitucional, já que a sua titularidade há de resultar da constituição que, 

pela própria natureza das coisas, não pode deixar de indicar o titular do poder tributário soberano, de referir os 

demais titulares do poder tributário originário e os termos em que estes o podem exercer (se nos termos 

exclusivamente da constituição ou se nos termos também da lei), e de conter a abertura para o legislador ordinário 

atribuir o poder tributário derivado e os termos em que esta atribuição há de fazer.” NABAIS, José Casalta. O 

Dever Fundamental de Pagar Impostos. Coimbra: Almedina, 1998. p. 290-300. Apud: ROCHA, Sergio André 

- O Dever Fundamental de Pagar Impostos: Direito Fundamental a uma Tributação Justa- Direito e finanças 

públicas nos 30 anos da constituição: experiências e desafios nos campos do direito tributário e financeiro / 

organização Leonardo Buissa, Simon Riemann, Rafael Lara Martins; coordenação Rafael Lara Martins, Saulo 

Pinto Coelho.  
82 De acordo com Casalta Nabais, “compreende-se que os deveres fundamentais do estado liberal se reconduzam 

aos deveres de defesa da pátria e de pagar impostos, os quais, para além de constituírem verdadeiros pressupostos 

da existência e funcionamento do estado, de algum modo se revelam como a outra face respectivamente da 

liberdade e da propriedade, os dois direitos que, no fundo, resumem todo o conjunto dos direitos fundamentais 

da época”. Id.  
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e de indução dos particulares com o objetivo de modificar estruturas econômicas e sociais83 em 

direção aos fins delineados pela Constituição. Para esse objetivo, as normas tributárias exercem 

função extrafiscal. 

Em sentido amplo, a extrafiscalidade abarca todas as possíveis funções da norma tributária, 

diversas da arrecadatória, incluindo, nessa acepção, as funções redistributivas, simplificadoras 

e indutoras84. Embora as diferentes finalidades possam coexistir, estaremos diante de uma 

norma tributária indutora quando prevalecer a intenção de alterar o comportamento dos 

contribuintes. A prioridade não é a satisfação de créditos tributários, ao menos no primeiro 

momento, mas sim a orientação estratégica dos contribuintes para que colaborem com os 

objetivos do Estado85.   

A identificação da finalidade preponderante da norma, todavia, não é tarefa fácil e exige grande 

esforço de interpretação. Schoueri sustenta que a extrafiscalidade deve ser identificada 

conforme sua eficácia, ou seja, seu potencial de produzir efeito na conduta dos particulares. 

Assim, será indutora a norma capaz de desestimular ou estimular o contribuinte86. 

Os desestímulos criam um custo extra através da instituição de impostos ou majoração de sua 

alíquota, com a finalidade de reduzir o número de contribuintes dispostos a praticar o fato 

gerador e, assim, evitar a prática das condutas indesejadas. Na realidade brasileira, medidas de 

agravamento são utilizadas com muita frequência para aumentar os preços de produtos cujo 

consumo se pretende desincentivar, tais como bebidas alcoólicas e tabaco. Outra medida 

consiste na utilização do IPTU progressivo, como meio de promover a finalidade social da 

propriedade urbana, conforme previsto no artigo 182, §4º da CF/88.  

 
83 BONFIM, Gilson. Incentivos Tributários: conceituação, limites e controle. 1ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2016; pg. 28 
84Atualmente, há consenso na literatura de que as funções não são excludentes, mas, em regra, coexistem com os 

objetivos fiscais e extrafiscais da norma tributária, embora possam ser identificadas as prevalências de uma ou 

outra função. “Versando acerca da função, Vogel ressaltou que qualquer norma que verse sobre impostos possui 

a função (positiva ou negativa) de arrecadar (Ertragsfunktion); ao mesmo tempo, aquela norma pode ter outras 

três funções, que nem sempre se encontram presentes, simultaneamente, em todas as normas: i) a função de 

distribuir a carga tributária (Lastenausteihmgsfunktion), que implica a repartição das necessidades financeiras 

do Estado segundo os critérios de justiça distributiva; ii) função indutora; e iii) função simplificadora." 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: 

Forense, 2005; pg. 26/27. 
85 “No Brasil, Alcides Jorge Costa observou que o sistema tributário pode ter, a par da função alocativa, da função 

estabilizadora e da função redistributiva, apontadas por Musgrave, também a de promover o desenvolvimento 

econômico.” Ibidem, p 29. 
86“Tem-se, aqui, novo enfoque para a questão: no lugar de identificarem-se normas tributárias indutoras por sua 

finalidade, estuda-se o efeito indutor das normas tributárias. É o fenômeno que Vogel denomina Abschichtung, 

que se pode traduzir por ‘corte’, ou ‘estratificação’. [...] Nesta abstração, estuda-se a função indutora da norma 

tributária, deixando-se de lado outros efeitos, igualmente presentes." Id.  
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As medidas de estímulo consistem no oferecimento de vantagens fiscais ao contribuinte para 

induzi-lo em determinada direção econômica ou social. Tais vantagens, denominadas 

incentivos ou benefícios tributários, constituem exceção à regra geral de tributação, na medida 

em que cria um tratamento fiscal diferenciado para o contribuinte que adota comportamentos 

específicos que contribuirão para alcançar alguma finalidade pública. É nesse aspecto da 

extrafiscalidade (a indução por estímulos) que reside a modalidade de fomento que tem sido 

mais utilizada pelos entes subnacionais. 

Ao conceder um benefício tributário a determinados agentes econômicos ou setores da 

economia, o Estado abre mão de receitas públicas importantes para suas atividades e, portanto, 

realiza um gasto indireto. Evidente que a medida gera impactos sobre as finanças públicas 

demandando a aplicação de normas de responsabilidade fiscal. Essa reflexão remonta ao 

estudo elaborado por Stanley S. Surrey que, identificando profundas modificações no sistema 

tributário americano, percebeu que a desordenada concessão de incentivos se equiparava a uma 

despesa pública, a qual denominou de “tax expenditure” ou “gasto tributário”87. A formulação 

teórica de Surrey, na década de 60, foi de significativa importância para inserir as renúncias de 

receita no controle orçamentário, pois, muitas vezes, eram realizadas de forma arbitrária, sem 

medir seus efeitos sobre as contas públicas, conforme exposto no capítulo 1.  

A identificação dos incentivos tributários como efetivo gasto indireto tributário contribuiu para 

clarear a natureza e os efeitos desses atos sobre o equilíbrio das contas públicas. Embora 

existam diferenças conceituais e de tratamento legal entre as técnicas de fomento (financeiro, 

 
87“These special preferences, often called tax incentives or tax subsidies, are departures from the normal tax 

structure, designed to favor a particular industry, activity, or class of persons. Tax subsidies partake of many 

forms, such as permanent exclusions from income, deductions, deferrals of tax liabilities, credits against tax, or 

special rates. Whatever their form, these departures from the "normative" income tax structure essentially 

represent. Government spending for the favored activities or groups through the tax system rather than through 

direct grants, loans, or other forms of government assistance. Put differently, whenever government decides to 

favor an activity or group through monetary assistance, it may elect from a wide range of methods in delivering 

that assistance. Direct assistance may take the form of a government grant or subsidy, a government loan, 

perhaps at a special interest rate, or a private loan guaranteed by the government: Instead of direct assistance, 

the government may work within the income tax system to reduce the tax otherwise owed by a favored activity 

or group. Examples of this indirect government assistance are investment credits, special depreciation 

deductions, deductions for special forms of consumption, or low rates of tax for certain activities. These tax 

reductions, in effect monetary assistance provided by the government, represent tax expenditures.' Most tax 

expenditures are readily recognizable since they are usually treated by their supporters as tax incentives or as 

hardship relief, and they are not urged as necessary to correct defects in the income tax structure itself.” 

SURREY, Stanley S.; McDANIEL, Paul R. The Tax Expenditure Concept: Current Developments and 

Emerging Issues. 20 B.C.L. Rev. 225 (1979), p. 227.  
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creditício e fiscal), todas elas constituem uma despesa, direta ou indireta, realizada pelo Estado, 

razão pela qual devem se submeter ao necessário controle orçamentário e financeiro88.  

Importante destacar que, no arcabouço jurídico brasileiro, não existe uma conceituação legal 

sobre benefício fiscal, sendo comum sua designação para se referir às várias modalidades de 

fomento, incluindo os gastos diretos89. A falta de uniformidade do termo dificulta não somente 

a compreensão e aplicação do instituto, como também eventuais estudos técnicos, avaliações 

de resultado e análises comparativas sobre as ações dos diferentes entes federativos.  

Para o trabalho em questão, consideraremos que os incentivos fiscais são o gênero do qual o 

incentivo tributário é espécie. Assim, benefícios ou incentivos fiscais constituem o conjunto 

das modalidades de fomento ou ajudas estatais, diretas e indiretas, que objetivam intervir na 

economia para induzir comportamentos que sejam benéficos para a sociedade, propulsores do 

desenvolvimento socioeconômico, entre eles: os incentivos financeiros (subvenções 

econômicas e sociais), benefícios creditícios, tributários e fiscais-financeiros.90 

Para o caso específico da norma tributária indutora, utilizaremos o conceito que já esteve 

inserido na LDO da União, do exercício de 2012, que assim definia:  

“são considerados incentivos ou benefícios de natureza tributária, para os fins dessa 

lei, os gastos governamentais indiretos decorrentes do sistema tributário vigente que 

visem atender objetivos econômicos e sociais, explicitados na norma que desonera o 

tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de referência e que alcancem, 

 
88 SILVEIRA, Alexandre Coutinho da; SCAFF, Fernando Facury. Incentivos Fiscais na Federação Brasileira. 

Apud: Regime Jurídico dos incentivos fiscais. São Paulo: Malheiros/ICET, 2015, p.34 et seq. 
89 Francisco Carlos Ribeiro de Almeida observou que a palavra “fiscal”, na ciência econômica, envolve tanto as 

questões relacionadas à despesa como à receita, razão pela qual, muitas vezes, não é feita a distinção entre um 

fomento realizado através de gasto direto ou através de renúncia de receita. “Tem-se, inúmeras vezes, observado 

certa confusão no emprego de termos como renúncia de receita, benefício tributário, gasto tributário e incentivo 

fiscal, sendo tais denominações usadas de forma intercambiante, como se fossem sinônimas, e, em outras 

oportunidades, empregadas de forma a transmitir abrangências diversas de situações, dificultando o 

entendimento mútuo.[...] Cabe ressaltar que, tradicionalmente, no Brasil tem-se empregado o termo ‘benefício 

fiscal’ como sinônimo de ‘benefício tributário’, para designar disposições especiais à regra tributária geral. 

Contudo, a rigor, benefício fiscal é um termo mais abrangente, pois em economia a palavra fiscal envolve tanto 

questões ligadas à receita como à despesa, podendo, assim, designar não apenas os benefícios tributários como 

também os gastos diretos na forma de subsídios, subvenções, etc.” ALMEIDA, Francisco Carlos Ribeiro de. 

Uma Abordagem Estruturada da Renúncia de Receita Pública Federal. Revista do Tribunal de Contas de 

Brasília, v. 31, n.84, p.19-62, jun./2000, p. 28. 
90 Nesse sentido, posiciona-se André Elali: “podem ser mencionados os seguintes elementos relacionados às 

figuras dos incentivos fiscais: i) as subvenções, que constituem um benefício de natureza financeira; ii) os 

créditos presumidos, que tem natureza complexa, ora se apresentando como subsídio, ora como subvenção, ora 

como mera redução da base de cálculo dos tributos; iii) os subsídios, que podem ser estímulos de natureza fiscal 

ou comercial para promover determinadas atividades econômicas por períodos transitórios; iv) as isenções 

tributárias, que evitam o nascimento por lei da obrigação tributária e v) o diferimento, que representa uma 

isenção condicionada, na linguagem usada, dentre outros, por Roque Antonio Carrazza”.  ELALI, André. 

Incentivos Fiscais, Neutralidade da Tributação e Desenvolvimento Econômico: A questão da Redução das 

Desigualdades Regionais e Sociais.   
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exclusivamente, determinado grupo de contribuintes, produzindo a redução da 

arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica 

do contribuinte”91. 

Em resumo, os incentivos tributários são identificados pelas seguintes condições necessárias e 

suficientes: i) existência de norma tributária indutora que cria exceção ao regime de referência 

pública direta92; ii) aplicação seletiva; iii) vantagem econômica ao beneficiado por meio da 

desoneração de tributos; iv) redução potencial da arrecadação; v) persecução de objetivos 

econômicos e sociais. Tal conceito caracteriza também um gasto indireto ou tributário (tax 

expenditures), conforme definição adotada pela Receita Federal do Brasil93. 

Em resumo, podemos concluir que estaremos diante de um incentivo ou gasto tributário quando 

uma norma tributária instituir, por meio de renúncia de receita, um tratamento diferenciado ao 

contribuinte para que adote comportamentos que atendam a finalidades sociais e econômicas. 

Entre as formas de desoneração estão anistia, remissão, crédito presumido, isenção, redução de 

alíquota, de base de cálculo ou qualquer outro benefício que corresponda a tratamento 

diferenciado. 

2.3 O Ciclo dos Incentivos Fiscais: Planejamento, Concessão, Monitoramento e Avaliação  

Além do Direito Tributário, que coloca as balizas e limites para a concessão dos incentivos, o 

Direito Administrativo estabelece importante controle dessa atividade, uma vez que oferece 

fundamentos teóricos, princípios e regras que regulam as relações endógenas e exógenas do 

poder público, bem como os modos e os contornos de atuação.  

Assim como qualquer outra atividade estatal, o fomento não é um fim em si mesmo, mas o meio 

de se promover políticas públicas de interesse coletivo. Deve haver procedimentos 

administrativos94 específicos que, assegurando o atendimento aos princípios da legalidade, 

 
91 Lei 12.465/11, art. 89, §2º. 
92 Nesse ponto, importante fazer uma ressalva: nem toda desoneração fiscal constitui um incentivo tributário. Para 

que ele ocorra é preciso que a norma tenha um efeito indutor, ou seja, espera-se um comportamento do 

contribuinte. Os benefícios que apenas aliviam a carga tributária de determinados contribuintes ou mitigam 

situações adversas enfrentadas por camadas da população não constituem incentivos tributários, pois não se 

observa o efeito indutor, Exemplo disso são as isenções de caráter abrangente que fazem parte da estrutura do 

tributo, como isenções no imposto de renda de serviço médicos utilizados pelos contribuintes. 
93 Receita Federal do Brasil: “Gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por intermédio do 

sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais, e constituem-se em uma exceção ao Sistema 

Tributário de Referência, reduzindo a arrecadação potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade 

econômica do contribuinte”. GASTO TRIBUTÁRIO – Conceito e Critérios de Classificação 
94 Sobre a importância do procedimento como ferramenta jurídica idônea para reger as relações entre governantes 

e governados, leciona Odete Medauar: “O caráter processual da formação do ato administrativo contrapõe-se, 

desse modo, a operações internas e secretas, à concepção do arcana imperii, dominante na época do poder 

absoluto, lembrada por Bobbio ao discorrer sobre a publicidade e o poder invisível, considerando essencial à 
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moralidade, impessoalidade, eficiência e transparência, sejam capazes de promover as 

intervenções na realidade para direcionar os particulares ao estado de coisas que se pretende. 

Para tanto, é indispensável que referidas ações sejam baseadas em conhecimento 

epistemológico, demonstrado e justificado nos processos de tomada de decisão. Com esse foco, 

as ações de fomento devem percorrer as seguintes etapas: i) planejamento; ii) formulação dos 

incentivos; iii) monitoramento; e iv) avaliação. 

Questão de interessante debate na doutrina, nacional e estrangeira, é identificar se a escolha do 

fomento como instrumento de políticas de desenvolvimento seria atividade discricionária ou 

vinculada. Alguns juristas afirmam que ao Estado não cabe atribuição de privilégios, 

preferências, favores ou proteções a agentes específicos, razão pela qual deve ser reduzida ao 

máximo a margem de discricionariedade do administrador com o intuito de evitar o desperdício 

de recursos públicos95. Por outro lado, sobressai o argumento de que essa função tem inegável 

conteúdo discricionário, pois dado o dinamismo da vida econômica, não seria possível 

estabelecer critérios rígidos de vinculação96.  

Sustentamos que a decisão sobre a melhor forma de atender ao interesse público insere-se no 

âmbito político, ou seja, compete aos governantes, legitimamente eleitos, decidir se as 

 
democracia um grau elevado de visibilidade do poder. Na Administração inserida em sociedade e Estado, 

caracterizados pela complexidade sócio-político-econômica e pela multiplicidade de interesses, o procedimento 

também é meio para que os diversos interesses aflorem antes da tomada de decisão; permite o confronto objetivo 

e mesmo a coexistência de interesses. Com isso, propicia, ainda, o controle dos indivíduos e grupos sobre a 

atividade administrativa”. MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, p. 224-225. 
95 “Marcos Juruena Villela Souto, ao discorrer sobre planejamento e fomento público, entende que o fomento 

configura uma atividade vinculada, não cabendo atribuição de privilégios, preferências, favores e proteções sem 

que amparados por um contexto maior, voltado para o bem-estar de toda a coletividade: daí serem indissociáveis 

fomento e planejamento, sob pena de quebra do princípio da igualdade. Na doutrina estrangeira, afirmando que 

em superação a um passado em que os atos administrativos pertinentes às medidas de fomento eram entendidos 

como discricionários, Gaspar Ariño Ortiz sustenta que se trata de atos vinculados, o que decorre de diversas 

regras singulares que incluem elementos vinculados que permitem refutar a invocação administrativa da 

discricionariedade.” Cf. MOCCIA, Maria Hermínia (nota 75), p. 68. 
96 “William García Machmar alerta que a Administração detém ampla discricionariedade para criar ou eliminar as 

subvenções. Quando ela cria subvenções por um período delimitado de tempo, ou em virtude de circunstâncias 

de fato que deixam de existir ao longo de sua vigência, não há um direito dos beneficiários em exigir sua 

manutenção. Todavia, uma vez deferida a outorga do benefício, a Administração Pública tem o dever de honrá-

la. Fernandez Farreres pontua que a ação mais ou menos discricionária ou vinculada pode ser vislumbrada em 

dois momentos distintos: na criação ou concessão do benefício e na relação jurídica concreta que se trava entre 

a administração e o beneficiário do fomento, que, uma vez aceita, faz nascer um verdadeiro direito subjetivo do 

beneficiário à sua percepção, o que impede a livre revogação da sua concessão. O ato de outorga da concessão 

pode mudar, mas a relação jurídica concreta tratada deve ser respeitada. José Vicente Santos de Mendonça 

defende que da consagração discricionária ou vinculada do fomento decorrerá a possibilidade, ou não, de sua 

livre revogação. Ao que parece esta posição não difere dos autores acima citados, pois, no que concerne à criação 

e à extinção da atividade, a Administração Pública poderá interromper motivadamente uma medida de fomento, 

não estando obrigada a persistir até sua conclusão, seja por razões lógicas (por ex.: até a conclusão do filme), ou 

econômicas (a maturação do negócio privado e sua autossustentação).” Ibidem, p. 69. 
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intervenções necessárias ocorrerão por meio do fomento e/ou de outra função estatal97. Isso não 

significa, todavia, tolerância para as arbitrariedades. Aplica-se à atividade os princípios 

republicanos previstos no artigo 37 da CF/8898, os quais impõem ao gestor o dever de se ater 

aos limites normativos e dogmáticos dessa função estatal, bem como se desincumbir do ônus 

da motivação por meio do planejamento e de estudos técnicos que demonstrem a racionalidade 

econômica e jurídica da decisão. 

De fato, inseridas nas etapas mais amplas de formulação e execução de políticas públicas99, as 

ajudas econômicas aos atores privados devem estar justificadas em atos administrativos capazes 

de demonstrar a juridicidade e razoabilidade da tomada de decisão, propiciando o devido 

controle sobre a Administração e impedindo operações internas e secretas com os agentes 

fomentados. Para tanto, o planejamento consistente e transparente é um dever do poder público 

(art. 174 da CF/88). 

Vinculando-se a uma política pública previamente definida, é imprescindível que seja 

demonstrado, em um plano estratégico, que a ação de fomento é medida necessária, adequada 

e proporcional para enfrentar o problema diagnosticado e provocar a transformação pretendida 

na realidade. O Direito Administrativo oferece diretrizes importantes para um bom 

planejamento, entre elas100: 1) elaboração de diagnóstico preciso dos problemas por meio de 

dados técnicos e análise crítica da situação global; 2) previsão da evolução futura, realizando 

as projeções pertinentes que evidenciem o comportamento da economia ou da sociedade; 3) 

determinação de objetivos concretos, aptos a modificar a realidade e o futuro previsto, levando-

se em consideração as relações de causa e consequência, de meios e de fins; 4) descrição precisa 

dos meios com os quais se logrará alcançar os objetivos; 5) análise dos impactos e das 

alternativas possíveis101. 

 
97 Para cumprir o dever constitucional de proporcionar educação para todos, por exemplo, o Estado atua através 

de políticas públicas educacionais que oferecem ensino gratuito desde o nível básico até os mais elevados, 

utilizando, para tanto, recursos orçamentários e financeiros. O ensino também é livre à iniciativa privada, desde 

que sejam cumpridas as regulações do poder público sobre referida atividade. Além disso, os governantes podem 

escolher fomentar às instituições de ensino e estudantes menos favorecidos com incentivos tributários e crédito 

financeiro que ampliam a oferta de vagas. É o caso do Programa Universidade para Todos – ProUni, criado pela 

Lei 11.096/2005, e do Fundo de Financiamento ao estudante de Ensino Superior – FIES, estabelecido pela Lei 

10.260/01, entre diversas outras iniciativas. 
98CF/88, art.37: “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência”. 
99 Sobre as etapas das políticas públicas: Barcellos, Ana Paula. Políticas Públicas e o Dever de Monitoramento: 

levando os direitos a sério. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Vol. 08, N.02- 2018. 
100MELLO, Célia Cunha. O Fomento da Administração Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 62. 
101GORDILLO, Agustín A. Introducción al Concepto de Planificación; e GORDILLO, Agustín A. Planificación, 

participación y libertad en el proceso de cambio. 



  

43 

 

Por isso, devem ser definidos claramente os objetivos almejados, com as previsões prognósticas 

das ações e procedimentos a serem implementados, bem como os meios para atingi-los de forma 

eficiente. Além de planejar a política pública e seus elementos finalísticos, o Estado deve 

elaborar também os seus meios instrumentais, demonstrando como serão utilizados. O desenho 

do fomento decorre do planejamento da política pública. Sua formulação se justifica nas 

análises ex ante que demonstrarão que a ajuda estatal é instrumento útil e eficiente aos objetivos 

pretendidos, definindo-se as vantagens oferecidas aos agentes privados, a intensidade e duração 

dos benefícios, os critérios de concessão e enquadramento, eventuais requisitos e 

contrapartidas, além dos indicadores para medição dos resultados. 

Sob a ótica econômica, o uso de incentivos fiscais somente se justifica quando demonstrado 

que o uso privado dos recursos gera um excedente social maior do que o emprego desses 

mesmos recursos pelo poder público. No que tange aos incentivos tributários, defende-se que a 

renúncia de receita pode ser concebida quando surge uma oportunidade em que a eliminação 

ou redução do tributo proporcione benefícios superiores àqueles esperados da atuação direta do 

Estado a partir da atividade arrecadatória. Para tanto, algumas condições econômicas são 

necessárias, tais como: i) o emprego de recursos que não seriam aproveitados em qualquer 

ponto do território caso o incentivo não fosse concedido; ii) que seja efetivamente um 

investimento novo naquela localidade; e iii) que os resultados do benefício sejam, pelo menos 

parcialmente, apropriados por residentes da unidade, os quais perdem com a redução da 

provisão pública de bens102.  

Somente a partir dessa avaliação, o gestor terá elementos para saber qual estímulo será 

necessário para persuadir o comportamento daqueles atores ou setores selecionados e em que 

medida. O combate às assimetrias regionais, por exemplo, demanda, antes de tudo, 

compreender as causas do problema, conhecer as características socioeconômicas e políticas 

das áreas desfavorecidas, os entraves existentes, as vocações comerciais, assim como identificar 

agentes econômicos estratégicos que multiplicarão as potencialidades locais. Tais estudos 

 
 Disponível em https://www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo19.pdf 
102 “A primeira dessas condições reflete o fundamento da concessão de qualquer incentivo: o uso de recursos 

públicos para estímulo ao investimento privado só se justifica caso existam externalidades que criem 

divergências entre custos (ou benefícios) privados e sociais. A segunda e terceira condições, em conjunto, 

asseguram que a concessão do incentivo aumente o bem-estar da população da unidade. Só faz sentido utilizar 

recursos públicos para estimular empreendimentos que venham a gerar uma adição — que não existiria na 

ausência do incentivo — à renda futura dos residentes, a qual seja maior que o valor por eles atribuído ao bem 

cuja provisão pública se reduziu ou deixou de existir.” Cf. VARSANO, Ricardo (nota 44). p. 9. 

https://www.gordillo.com/pdf_tomo9/libroi/capitulo19.pdf
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devem compor as diretrizes e bases dos planos nacionais e regionais (art. 174, §1º, CF/88), o 

que se insere na competência da União (art. 21, IX, CF/88). 

A execução das ações de fomento depende também de prévio planejamento orçamentário e 

financeiro, sendo obrigatório que referidos programas estejam contemplados nas leis que regem 

as atividades financeiras dos entes federativos, bem como atendam às normas de 

responsabilidade fiscal, conforme veremos no próximo item.  

Nos moldes do planejamento, serão definidos os objetivos, os critérios de concessão, a 

intensidade e duração dos benefícios, além dos indicadores para medição dos resultados. 

Saliente-se que desde a Emenda Constitucional nº 3/93, as ações de fomento submetem-se à 

reserva legal, uma vez que “qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 

contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal” 

(art. 150, §6°, CF/88). Essa norma obriga o Poder Legislativo a apreciar as metas, condições e 

impactos da ajuda estatal, evitando decisões isoladas do chefe do Executivo por meio de 

Decretos ou mesmo que tal matéria seja ofuscada em projetos de lei ou emendas que tratem de 

assuntos diversos, uma prática legislativa comum apelidada de “jabuti” e que afeta a 

transparência das escolhas democráticas103. 

No caso de incentivos tributários ou fiscais-financeiros que redundam em renúncia de ICMS, 

além de lei específica, exige-se, ainda, deliberação unânime dos Estados mediante convênio 

celebrado no Conselho Nacional de Política Fazendária, conforme previsto no art. 155, § 2.º, 

XII, g da CF/88 c/c art. 2°, §2° da LC 24/75. Sendo um colegiado presidido pelo Ministro de 

Estado da Economia e que agrega todos os Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito 

Federal, o CONFAZ exerce uma espécie de regulação das políticas de fomento dos entes 

subnacionais implementadas por meio do sistema tributário, devendo sugerir medidas de 

simplificação e harmonização, gerir sistema de dados essenciais à formulação de políticas 

econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento do sistema tributário nacional104. Esse mecanismo tem 

o objetivo primordial de evitar o conflito federativo e compatibilizar os sistemas tributários 

estaduais com o federal, mas, conforme vimos no capítulo 1, tem sido muito pouco eficaz.  

 
103 A prática de apresentar emendas parlamentares com pouca ou nenhuma relação com o texto original do projeto 

de lei ou medida provisória ficou conhecida como “jabuti” em razão da sintonia com o conceito popular de que 

“jabuti não sobe em árvore, é colocado lá por alguém”. Ou seja, a emenda ou jabuti é colocado ali. Se passar, 

passou. 
104 Convênio ICMS 133/97. 
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Com a edição de lei específica e a aprovação do CONFAZ, no caso do ICMS, entrará em vigor 

o respectivo programa de fomento. Por se tratar de uma intervenção consensual, conforme já 

abordado, o particular não está obrigado a aderir. A análise econômica também é feita pelos 

interessados em seu processo racional de tomada de decisão, no qual se buscará a maximização 

das vantagens. Os incentivos serão atrativos se os benefícios, conferidos pela norma indutora, 

superarem razoavelmente os demais custos gerados com a mudança de comportamento 

esperada. As vantagens devem superar também as incertezas políticas decorrentes de um 

tratamento diferenciado, que não raro apresenta vícios de inconstitucionalidade, conforme 

ocorre com os incentivos tributários unilaterais.  

Havendo a opção pela adesão, inaugura-se um segundo momento em que o beneficiado, 

subsidiado ou enquadrado no regime diferenciado assume o dever jurídico105 de atender à 

norma indutora, vinculando-se às condições previamente estabelecidas e obrigando-se a 

executar eventuais contrapartidas. A voluntariedade existe somente enquanto não houver 

adesão aos benefícios, mas, se ocorrer, fará com que a compulsoriedade se apresente, como nas 

demais atividades administrativas.  

Observa-se, portanto, a existência de duas fases distintas. No primeiro momento, o fomento é 

ato unilateral e assume a feição de um convite. O Estado busca atrair os particulares para com 

ele cooperar. Em momento posterior, a adesão do beneficiado gera contornos de verdadeiro 

contrato, no qual as partes assumem obrigações mútuas. Nessa segunda fase, após a adesão dos 

beneficiados, não há mais discricionariedade. A Administração Pública e os agentes 

beneficiados ficam vinculados às condições estabelecidas na norma indutora ou no respectivo 

contrato. 

A fiscalização dos agentes fomentados é tão importante quanto o planejamento, pois é 

imprescindível para alcançar as metas e o resultado socioeconômico previsto. O 

descumprimento das condições impostas deve acarretar imediata revogação do benefício e 

devolução das vantagens obtidas, além de eventuais sanções cíveis106 e criminais107.  

 
105 “As imposições aos agentes privados são deveres jurídicos. Desenvolver a atividade na direção indicada pela 

Administração é gravame genérico aposto ao conteúdo do ato fomentado. O agente privado deve desenvolvê-la 

dentro dos objetivos da ação de fomento, mesmo que a Administração não possa compeli-lo a tal.” Cf. 

MENDONÇA, José Vicente. Op.cit. p.369-380. 
106 Caso o benefício tenha sido concedido sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis 

à espécie, a empresa beneficiada e eventualmente seus dirigentes responderão pela prática de ato de improbidade 

administrativa, conforme disciplina o art. 3º e 10, VII da Lei 8429/92.  
107 Lei 8.137/90, Art. 1°: “Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição 

social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: [...] Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: IV 
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Todavia, o planejamento e o cumprimento das contrapartidas por si só não garantem o alcance 

dos objetivos públicos pretendidos. Diversas variáveis podem levar o fomento para resultados 

indesejados. Falhas no planejamento e eventos imprevisíveis são alguns dos exemplos que 

fazem a realidade se apresentar de outra forma, criando riscos de ineficiência dos recursos 

empregados ou mesmo de efeitos adversos. A complexidade da função e a dependência de 

diversos fatores impõem a obrigação de constante monitoramento.   

Assim, o poder público deve acompanhar, periodicamente, o que de fato está sendo executado, 

realizar o confronto com as metas estabelecidas no contexto da política pública e apurar os 

resultados concretos a fim de analisar se enfrentam o problema diagnosticado. Diante desse 

conjunto de dados, será possível rever as estratégias e corrigir seus rumos caso seja necessário, 

antes que grandes desvios ocorram.  

Toda ajuda estatal deve ter um termo final, já estabelecido quando do planejamento. Cumprido 

o período, a Administração Pública deve efetuar a necessária avaliação de efetividade a fim de 

apurar os resultados promovidos. Por meio de estudos técnicos e empíricos, será possível 

decidir se referido programa será mantido, modificado ou alterado. A avaliação deve 

retroalimentar o planejamento, iluminando as futuras decisões dos governantes.   

Embora o cumprimento desse ciclo seja essencial para o controle e a boa governança das ações 

de fomento, a prática dos entes federativos no manejo de incentivos fiscais está bem distante da 

teoria, como também afronta às normas e princípios constitucionais que estabelecem limites 

para a atuação dos gestores. Conforme observado por meio do processo histórico dessa forma 

de intervenção estatal, não foi desenvolvido no sistema brasileiro um arcabouço institucional 

que defina diretrizes, metodologias e procedimentos relacionados ao planejamento e demais 

fases, assim como não foram estabelecidas regras claras sobre competência dos órgãos 

administrativos e os mecanismos de interação e articulação necessárias para firmar os objetivos 

e acompanhar os resultados das ações empreendidas. Na verdade, embora o Direito 

Administrativo já tenha formulado esses marcos teóricos, as intervenções estatais de apoio ao 

setor privado ainda carecem de um devido processo legal baseado em evidências e voltado para 

os resultados. 

Tal como demonstrado por Douglas North, o alcance dos objetivos de desenvolvimento 

depende da qualidade das instituições porque elas definem os estímulos que orientam as 

 
- deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas 

por órgão ou entidade de desenvolvimento; Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa”. 
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decisões dos agentes econômicos na busca de melhor desempenho108. Dessa forma, toda a teoria 

acima exposta deve ser disciplinada em um marco legal que defina normas e diretrizes 

relacionadas ao ciclo dos incentivos fiscais como também mecanismos de fiscalização e 

controle que garantam sua eficácia.109  

Isso porque a forma como tais programas são formulados e geridos importa para a consecução 

de suas finalidades e para o uso eficiente dos recursos públicos. Se não houver o devido 

planejamento, monitoramento e avaliação, os riscos de impactos negativos decorrentes da 

intervenção estatal aumentam exponencialmente. Além de não atingir as metas esperadas, o 

descontrole de benefícios fiscais pode provocar efeitos desastrosos sobre as finanças públicas, 

sobre o mercado e, inclusive, sobre o processo eleitoral, conforme veremos adiante.  

2.4 Os Impactos Negativos dos Incentivos Tributários: Necessidade de Gestão de Risco 

Ressaltamos que os incentivos fiscais constituem importante instrumento regulatório de 

intervenção do Estado sobre a ordem econômica com o objetivo de atingir finalidades públicas, 

em especial o desenvolvimento socioeconômico. Não se pode descuidar, no entanto, que tal 

atuação estatal tem efeitos colaterais, os quais devem ser controlados, sob pena de distorcer a 

finalidade desenvolvimentista dessa espécie de fomento. 

Com efeito, uma característica marcante do atual Estado Regulador é o incremento dos riscos 

sociais, decorrentes da ambivalência e imprevisibilidade da conduta humana. Na atual 

sociedade de risco é comum que medidas adotadas para a solução de problemas de um grupo 

de pessoas gerem grandes dificuldades para outro grupo, causando-lhe impactos deletérios110. 

A ausência de controle desses efeitos pode permitir a ocorrência de um resultado social 

indesejado, que ao invés de solucionar o problema identificado acabe por aumentá-lo. 

Para evitar tais riscos, o arcabouço normativo e o planejamento devem endereçar medidas de 

monitoramento e controle que possam reduzir as externalidades negativas, assegurando que a 

intervenção econômica seja a mais adequada possível ou que seja corrigida a tempo de evitar 

consequências de maiores proporções. É preciso desenvolver mecanismos que assegurem a 

correção dos rumos quando não corresponderem aos objetivos planejados. Mais relevante que 

 
108 Cf. NORTH, Douglass. Op cit.  
109 Conforme veremos no capítulo 5, nos últimos anos têm sido implementadas modificações normativas e 

organizacionais relevantes no âmbito da União para proporcionar planejamento consistente e a avaliação dos 

programas de fomento. Essa evolução, no entanto, não alcança os entes subnacionais.  
110 Ribeiro, Ricardo Lodi. A Segurança Jurídica do Contribuinte- Legalidade, Não Surpresa e Proteção à 

confiança legítima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.36/37  
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o propósito de não errar na escolha dos meios é a possibilidade de corrigir os erros o quanto 

antes. Uma análise cuidadosa sobre a criação de programas de fomento deve prever, além dos 

objetivos pretendidos e contrapartidas esperadas, os possíveis riscos fiscais, econômicos e 

políticos. 

Embora seja utilizado globalmente, esse instrumento desperta preocupações de ordem regional, 

nacional e internacional, pois concessões feitas por um estado ou país podem gerar efeitos 

deletérios em outras regiões. Na literatura observa-se o mapeamento de ao menos três espécies 

de impactos negativos111, quais sejam: (i) desequilíbrio das contas públicas em razão dos gastos 

com subsídios e renúncias de receita, bem como do aumento de despesa decorrente da 

necessidade de investimento em recursos administrativos de controle e fiscalização; (ii) 

distorções na concorrência entre agentes econômicos incentivados e não incentivados; e (iii) 

custos sociais em decorrência de práticas de corrupção na concessão de incentivos fiscais112, 

que podem irradiar efeitos negativos nos processos democráticos de escolhas dos governantes. 

Saliente-se, ainda, que a maior preocupação incide sobre a modalidade de fomento por meio do 

sistema tributário, especialmente porque os controles são menos rigorosos e a criação de 

inúmeros tratamentos diferenciados aumenta a complexidade e opacidade do sistema tributário, 

provocando distorção entre os contribuintes pela necessidade de compensação das receitas 

renunciadas. 

2.4.1 Impactos Fiscais: Desequilíbrio da Contas Públicas e Limitação da Capacidade de 

Investimento do Estado   

Considerando que os programas de fomento importarão em gasto público, direto ou indireto, a 

vulnerabilidade mais evidente é a supressão excessiva de recursos do ente federativo, 

reduzindo-lhe consideravelmente a capacidade de investimento ou mesmo de manutenção dos 

serviços públicos essenciais.  

É certo que os recursos públicos não são suficientes para financiar, ao mesmo tempo, todas as 

ações estatais importantes para a satisfação das necessidades coletivas. A escassez financeira 

impõe a escolha de ações prioritárias visando à concretização de direitos fundamentais e dos 

 
111 WELLS L., and MORISSET J., (2001). Using tax incentives to compete for foreign investment: Are they 

worth the cost? Foreign Investment Advisory Service, World Bank; MORISSET J., and PIRNIA N., (2000). 

How Tax Policy and Incentives Affect Foreign Direct Investment: A Review, in Using Tax Incentives to 

Compete for Foreign Investment: Are They Worth the Cost? World Bank, Working Paper 2509, Washington; 

Apud: ZELEKHA, Yaron; SHARABI Eyal. Op cit.  
112 ZEE H., Stotsky J., and LEY E., (2002). Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Tax Policy 

Makers in Developing Countries. World Development 30(9), 1497–1516. Id.  
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objetivos previstos no artigo 3° da CF/88, sendo o orçamento o principal instrumento de 

regência das escolhas políticas e de planejamento das ações governamentais, conforme se extrai 

dos artigos 165 da CF/88 e art. 2° da Lei 4320/64. 

Assim como qualquer política pública, todas as formas de ajuda estatal voltadas ao 

desenvolvimento econômico, sejam por meio de gastos diretos ou indiretos, devem se 

conformar ao ciclo orçamentário. Para assegurar a eficiência desses recursos, o artigo 165 da 

CF/88 determina que os planos e programas nacionais, regionais e setoriais devem ser 

elaborados em consonância com o plano plurianual (PPA), que consiste na definição de 

estratégias, diretrizes e objetivos do governo para médio prazo, um período de quatro anos.  

Em complemento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), outro importante instrumento de 

gestão das contas públicas, estabelecerá a cada exercício quais programas do PPA serão 

prioritários para o ano seguinte, prevendo as despesas de capital, as políticas das agências de 

fomento e as alterações na legislação tributária113. Seguindo as orientações da LDO e visando 

à concretização dos programas do PPA, a Lei Orçamentária Anual (LOA) deve conter, de forma 

padronizada, a previsão de todas as receitas e a autorização das despesas para aquele exercício 

financeiro. As leis orçamentárias, conforme teoria do Direito Financeiro, não são protocolos de 

intenções ou mera organização contábil das contas públicas. Referidos atos normativos 

exprimem, de forma dinâmica e transparente, um conjunto de diretrizes e objetivos que devem 

guiar as ações da Administração Pública, definindo os recursos que serão arrecadados e 

empregados nas intervenções perante a sociedade114, além de impor os limites ao desequilíbrio 

orçamentário.  

Nesse sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina ao gestor público que no 

planejamento das ações estatais sejam incluídas medidas de prevenção de riscos e de correção 

de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, tendo como objetivo o  

cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e 

condições no que tange à renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade 

social, entre outras despesas (LC 101/14, art. 1, § 1o). Recentemente, a Emenda Constitucional 

n°100/2019 acrescentou os parágrafos 10 e 11 ao artigo 165, estabelecendo que a execução das 

programações orçamentárias destinadas à entrega de bens e serviços à sociedade subordina-se 

às metas fiscais ou limites de despesa. 

 
113 A Lei de Responsabilidade Fiscal remeteu à LDO diversos outros temas, como política fiscal, 

contingenciamento dos gastos, transferências de recursos para entidades públicas e privadas e política monetária. 
114 Cf. OLIVEIRA, Regis Fernandes op. cit. p.314.   
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Os incentivos fiscais, por sua vez, não compõem a peça principal do orçamento, mas deverão 

ser discriminados em anexo com demonstração regionalizada do efeito decorrente de isenções, 

anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia115. Essa 

distinção revela fragilidades preocupantes no controle das ações realizadas por meio de 

renúncia de receitas, pois os altos valores do gasto tributário não se submetem aos mesmos 

mecanismos de aprovação dos gastos diretos.  

Embora careça de aperfeiçoamento institucional e operacional, o sistema normativo116 

estabelece ferramentas mais robustas para a estruturação das despesas diretas exigindo que 

sejam discutidas e autorizadas anualmente pelo Poder Legislativo. Nas etapas posteriores, 

somente poderão ser executadas após prévio empenho e liquidação, o que obriga a 

Administração Pública a manter o planejamento orçamentário e efetuar o acompanhamento 

físico e financeiro das entregas realizadas117. Os gastos indiretos, entretanto, não passam pela 

mesma discussão e controle, razão pela qual não recebem o mesmo escrutínio ou a reavaliação 

anual da conveniência de sua manutenção118.   

Para fortalecer o controle fiscal, passou-se a exigir a partir da EC nº 95/16 que toda proposição 

legislativa que crie ou altere renúncia de receita esteja acompanhada de estimativas de impacto 

orçamentário e financeiro (art. 113 do ADCT). Nesse sentido, a Lei Complementar 101/00, 

 
115 CF/88, Art. 165: “Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual; II - as diretrizes 

orçamentárias; III - os orçamentos anuais. § 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública federal para as despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. § 2º A lei de diretrizes 

orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da Administração Pública federal, incluindo as despesas de 

capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre 

as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento; § 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão 

elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo Congresso Nacional. § 5º A lei 

orçamentária anual compreenderá: I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público...§ 6º 

O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 

despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e 

creditícia”. 
116 Além dos instrumentos orçamentários, destacam-se a Lei nº 4.320/64 e diversos dispositivos da LC nº 101/00.  
117 Lei nº 4.320/04- Artigos 58 a 70. 
118 Sobre o tema, refletindo sobre o fomento através de subsídio ou de renúncias de receitas, Marcus Abraham 

assevera: “questiona-se, porém, se os incentivos fiscais concedidos através de renúncias às receitas públicas são 

mais ou menos eficientes em relação aos subsídios ou transferências financeiras...sem desconsiderar a 

otimização dos resultados por um ou outra via, o fato é que, enquanto os subsídios ou transferências diretas de 

recursos financeiros são obrigatoriamente registrados nos orçamentos pelo valor efetivamente despendido como 

espécie de despesa pública- o que demanda uma reavaliação anual de sua conveniência e interesse da sua 

manutenção- os montante financeiros dos incentivos fiscais concedidos através de renúncias fiscais não são 

quantificados, dificultando seu controle e percepção dos resultados, não apenas pelo gestor público, mas 

também, e principalmente, pela sociedade”. ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro Brasileiro. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Forense p. 364-365. 
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estabelece importantes parâmetros de boa governança financeira com o objetivo de evitar a 

erosão da receita e o consequente desequilíbrio das contas estatais. Para tanto, impõe, desde 

logo, a responsabilidade na gestão da receita, determinando ao ente federativo a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de sua competência constitucional, sob pena 

de não receber as transferências voluntárias (art.11 da LRF).  

Ainda sobre os incentivos tributários, a Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, em seus artigos 

5º II e 14º, que a renúncia de receita decorrente da concessão ou ampliação dos benefícios119 

somente será admitida quando o gestor proponente apresentar: i) a estimativa do impacto 

orçamentário-financeiro no exercício de início da vigência e nos dois seguintes, ii) atender ao 

disposto na LDO e a iii) pelo menos um dos seguintes requisitos: a) demonstração de que a 

renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12120, e 

de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO; ou b) estar 

acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do 

aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, 

majoração ou criação de tributo ou contribuição, sendo que, nesse caso, o benefício só entrará 

em vigor quando implementadas as medidas compensatórias. 

O arcabouço normativo, no entanto, não impediu o crescente e descontrolado gasto tributário 

dos entes federados. No âmbito do controle externo, em processo destinado à verificação da 

regularidade das renúncias tributárias relacionadas às áreas sociais e de desenvolvimento, o 

Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão n° 1270/18, comparou os mecanismos de 

controle e avaliação existentes entre o gasto direto e o indireto, chegando à seguinte conclusão:  

“Quanto à despesa indireta, os normativos e as rotinas administrativas atuais têm sido 

insuficientes para uma gestão eficiente das renúncias. O art. 14 da LRF define 

condições para a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza 

tributária do qual decorra renúncia de receita. Entretanto, o dispositivo não impediu 

que fossem instituídas renúncias sem estimativa de cálculo adequada; sem prazo de 

vigência, sem órgão gestor, sem avaliação ex ante ou ex post.”121 

 
119 Segundo Art. 14, §1º da LRF a “renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão 

de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 

discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado”. 
120 LRF, Art. 12: “As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das 

alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator 

relevante e serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os 

dois seguintes àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas”. 
121 Tribunal de Contas da União -  Processo TC 015.940/2017-9, Relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, 

apreciado em sessão Ordinária em 06/06/2018 pg. 04. 
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Tal constatação apenas corroborou os achados de outras auditorias122 que identificaram falhas 

significativas na estrutura de governança das políticas públicas financiadas com incentivos 

tributários. Entre as irregularidades apuradas, observa-se problemas de gestão de três ordens 

principais: 1) na metodologia para a elaboração das estimativas de impacto orçamentário-

financeiro das renúncias de receitas, com vistas ao cumprimento efetivo do caput do art. 14 da 

Lei de Responsabilidade Fiscal; 2) no processo de instituição de renúncias tributárias e critérios 

de concessão; como também 3) no acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos com as 

renúncias tributárias.  

Quanto às deficiências metodológicas do planejamento fiscal, foram constatados reiterados 

descumprimentos do caput do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal pelo Poder Executivo. 

Diferentemente do que determina a lei, verificou-se a existência de proposições que instituíram 

ou ampliaram renúncia de receita tributária sem o cálculo do impacto orçamentário-financeiro 

no exercício de início de sua vigência e nos dois seguintes. Mesmo nas hipóteses em que foram 

realizadas algumas previsões de impacto orçamentário, constatou-se ausência de transparência 

da metodologia empregada de cálculo das previsões de renúncias tributárias constantes do 

Demonstrativo de Gastos Tributários (DGT).  

No processo de instituição de benefícios tributários, o órgão de controle externo detectou a 

ausência de sistematização dos procedimentos a serem adotados na tramitação e na avaliação 

das propostas de concessão ou ampliação de renúncia de receitas, bem como a falta de clareza 

sobre os órgãos que participam do processo e as respectivas competências. Constatou-se, ainda, 

que a criação de benefícios, pelo Poder Legislativo, não precedia de avaliação clara sobre os 

requisitos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo certo que a maior parte das 

desonerações instituídas pelo Poder Legislativo, nos anos de 2014 e 2015, ocorreram por meio 

da inclusão de emenda em medidas provisórias quando da análise do projeto de conversão em 

lei dessas medidas.  

Os problemas relacionados ao acompanhamento e à avaliação dos incentivos tributários 

decorrem da omissão dos gestores em demonstrar que o fomento está, de fato, trazendo 

benefícios positivos para a sociedade. Nas auditorias realizadas, foi constatada a inexistência 

de avaliações periódicas, antes, durante e depois da concessão dos benefícios, ausência de 

definição do órgão gestor responsável na maior parte dos benefícios tributários concedidos, 

 
122 Vide Acórdãos TCU nº 747/2010, nº 809/2014, nº 1.205/2014, nº 793/2016 e Processos 018.259/2013-8 e TC 

015.940/2017-9 e TC 029.350/2017-4 
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ausência de acesso aos dados necessários para realização do controle e avaliação pelo órgãos 

gestor em razão de alegações de sigilo fiscal e, ainda, renovação de incentivos sem que haja a 

necessária discussão legislativa ou no âmbito do Poder Executivo sobre a eficiência e 

efetividade de cada um deles.   

Tamanhas vulnerabilidades, associadas ao grande déficit de transparência, recrudesceu o 

controle pelo Tribunal de Contas da União no sentido de pressionar os Poderes Executivo e 

Legislativo para a formulação de um modelo de governança que assegure a efetividade dos 

programas de fomento123, sustentando que as disposições contidas no artigo 14 da LRF são 

insuficientes como mecanismo de controle do crescimento do volume de renúncia de receitas e 

do impacto fiscal dele decorrente124. 

As lacunas normativas e a pouca eficácia do controle contribuíram com o aumento considerável 

do desequilíbrio fiscal do governo federal, assim como a erosão das receitas dos entes 

subnacionais, conforme veremos no capítulo 3. Junto com o escalonamento da renúncia de 

receita, que já compromete mais de 20% da arrecadação federal e das médias dos Estados, o 

déficit atingiu patamares alarmantes. Saliente-se que em razão da queda da atividade 

econômica, da arrecadação e das despesas extraordinárias decorrentes do enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, as contas públicas federais fecharam o ano de 2020 com desequilíbrio 

de R$ 743.087 bilhões125, sendo, portanto, imprescindível para a recuperação fiscal e econômica 

que os incentivos estejam nas atividades adequadas.  

 
123 Destaque-se, nesse sentido, o voto do Conselheiro José Múcio Monteiro, em 06/06/2018: “Por meio do Acórdão 

1205/2014 – Plenário, o Tribunal já havia identificado fragilidades na estrutura da governança das políticas 

públicas financiadas mediante a renúncia de receitas, que vão da ausência de normatização de seu processo de 

instituição até a ausência de acompanhamento e de avaliação dos resultados advindos da renúncia. Talvez o 

melhor exemplo das lacunas existentes seja o de que 44% dos gastos tributários constantes do Demonstrativo de 

Gasto Tributário (DGT/2018) se referem a políticas públicas para as quais não existe a definição de um órgão 

gestor responsável pela avaliação dos resultados pretendidos. O Governo Federal deixa de arrecadar, portanto, 

mais de R$ 125 bilhões sob o pretexto de alavancar políticas para as quais sequer cogita mensurar sua 

repercussão, haja vista a inexistência do mais básico requisito para fazê-lo: a atribuição de tal responsabilidade 

a um órgão previamente designado. Indo além, nem mesmo os gastos tributários associados a órgãos gestores 

previamente definidos são, no geral, objeto de qualquer avaliação de resultados. Pode-se dizer, portanto, que as 

renúncias de receitas permanecem como uma face obscura da política fiscal, que pode albergar práticas 

anacrônicas em prol de segmentos específicos, não necessariamente associadas ao interesse público, em vista da 

quase completa ausência de avaliações que possibilitem afirmar a existência de impactos positivos advindos de 

sua implementação.[...] A situação ganha relevo quando, em tempos de crises, se cogita da ampliação da carga 

tributária, com a imposição de novos sacrifícios à população, sem que se trave um debate sério acerca da 

persistência dos gastos tributários, que, se melhor delimitados, teriam o potencial de reduzir significativamente 

ou até mesmo eliminar o déficit fiscal projetado”. Tribunal de Contas da União.  Processo TC 015.940/2017-9. 
124 Tal conclusão foi comunicada ao Senado Federal por meio do Aviso nº 24/18, que resultou na comunicação à 

Comissão de Assuntos Econômicos, estando a tramitação encerrada. Consulta em 12/11/2020. 
125 Notícia de 28/01/21. https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/01/28/contas-do-governo-registram-deficit-

recorde-de-r-743-bilhoes-em-2020.ghtml 



  

54 

 

A desorganização das finanças públicas anula a capacidade estratégica do Estado para cumprir 

seus objetivos constitucionais, em especial a promoção de investimentos necessários ao 

desenvolvimento nacional e à prestação de serviços à população. Mas não é só. Isso gera sérios 

obstáculos à livre iniciativa e ao crescimento econômico, uma vez que provoca o aumento da 

dívida pública e cria barreiras indesejáveis para a atração e expansão de investimentos privados. 

Em outras palavras, incentivos tributários descontrolados, não inseridos nas metas fiscais, além 

de não lograrem os resultados esperados, contribuem para alargar os problemas que pretendem 

combater.  

As determinações do órgão de controle externo, a forte restrição econômica, os escândalos de 

corrupção impulsionados pela Operação Lava Jato e a insatisfação da sociedade com a 

ineficiência dos gastos públicos criaram um cenário favorável às iniciativas de fortalecimento 

do controle das ações de fomento em âmbito federal.  

Em 27/11/2018, o Decreto nº 9588/18, posteriormente alterado pelo Decreto nº 9.834/19, 

instituiu o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (CMAP) com a 

finalidade de avaliar algumas ações estatais financiadas por gastos diretos e subsídios da União, 

incluindo, nesse, o conjunto de benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia de que 

trata o § 6º do art. 165 da CF/88. Composto pelos Secretários-Executivos do Ministério da 

Economia, da Casa Civil e da Controladoria-Geral da União, o Conselho tem competência para 

i) selecionar as políticas públicas financiadas pela União para avaliação e os critérios para 

referida escolha, observando os aspectos de materialidade, criticidade e relevância; ii) 

comunicar aos gestores o resultado das avaliações e recomendar, quando couber, propostas de 

alteração das políticas públicas; iii) instituir mecanismos de transparência que permitam ampla 

divulgação das atividades do CMAP, das avaliações e das recomendações.  

As decisões de referido conselho devem ser subsidiadas tecnicamente pelos comitês de 

avaliação de gastos diretos (CMAG) e de subsídio (CMAS), os quais têm a atribuição de avaliar 

as políticas selecionadas e monitorar a implementação das propostas resultantes, com a 

colaboração dos órgãos gestores previstos no Anexo I ou em parceria com entidades públicas 

ou privadas. Dispõe o artigo 5º §6º do referido Decreto que as proposições dos Comitês, 

encaminhadas ao CMAP, “sempre que possível”, serão integradas ao ciclo de gestão de finanças 

públicas, em particular, aos processos de planejamento e orçamento do Governo federal. 

O ato normativo, sem dúvida, preenche parte das lacunas apontadas pelo TCU, constituindo 

importante marco para a concretização das finalidades constitucionais, pois faltava à burocracia 
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brasileira uma estrutura capaz de medir os resultados das políticas públicas e corrigir seus 

rumos. Desde sua constituição, o CMAP elaborou guias de avaliação ex ante e ex post, 

estabelecendo diretrizes técnicas e metodológicas, bem como já publicou análises de custo-

efetividade. Em dois programas educacionais do governo federal126 apontou deficiências de 

desenho, implementação e governança, recomendando medidas prioritárias para adequação. 

Essa estrutura, no entanto, ainda carece de bases constitutivas mais sólidas nos seguintes 

aspectos: 1) a existência do Conselho e seus parâmetros de atuação não decorre de lei, mas sim 

de Decreto, o qual pode ser modificado ou extinto por ato do presidente da República; 2) a 

insuficiência da estrutura burocrática para avaliar com celeridade os diversos programas 

existentes; 3) restrição de acesso a dados que, considerados sigilosos pela Receita Federal do 

Brasil, possam ser relevantes para uma avaliação precisa pelos Comitês; e 4) as deliberações 

do Conselho não têm caráter vinculante, servindo somente de orientação para os gestores e 

incorporando-se ao ciclo das finanças públicas, na medida do possível. Além disso, destaque-

se seu âmbito limitado ao governo central e a ausência de diretrizes normativas para os demais 

entes federados. 

Outro avanço recente consiste na definição de limites para a concessão de novos incentivos 

tributários na LDO de 2020 (Lei n° 13.898/19), a qual dispõe em seu artigo 116 os seguintes 

requisitos: i) devida motivação; ii) a avaliação ex ante do Ministério da Economia para as 

proposições do Poder Executivo quanto ao mérito e aos objetivos pretendidos; iii) estimativa 

de impacto orçamentário e compensação nos termos da LRF;  e iv) limite máximo de 05 anos 

de vigência para os benefícios instituídos127.  

 
126 Mais informações disponíveis na página do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. 

Disponível em https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-

orgaos-colegiados/cmap. Consulta em 18/11/2020.  
127 Lei nº 13.898/19, Art. 116: “Somente será aprovado o projeto de lei ou editada a medida provisória que institua 

ou altere receita pública quando acompanhado da correspondente demonstração da estimativa do impacto na 

arrecadação, devidamente justificada. § 1º  As proposições de autoria do Poder Executivo federal que concedam 

ou ampliem benefícios tributários deverão estar acompanhadas de avaliação do Ministério da Economia quanto 

ao mérito e aos objetivos pretendidos, bem como da estimativa do impacto orçamentário e financeiro, e de sua 

compensação, de acordo com as condições previstas no art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal.§ 2º  Deverão conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos, os projetos de lei 

aprovados ou as medidas provisórias que: I - vinculem receitas; ou II - concedam, ampliem ou renovem 

benefícios de natureza tributária”. 

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap
https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art14
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2.4.2 Impactos Econômicos: Distorção da Concorrência e Limitações ao Desenvolvimento 

do Mercado  

Outro grande impacto que deve ser considerado quando da formulação de programas de 

fomento é o efeito que causará sobre o mercado. Isso porque os estímulos distribuídos a 

determinados agentes ou setores econômicos, quer sejam através do aporte direto ou de 

vantagens tributárias, podem alterar substancialmente as condições das trocas comerciais, 

causando distorções que, ao invés de reduzir as falhas de mercado, criam ineficiência dos 

agentes fomentados ou barreiras para aqueles que não fruem das ajudas estatais.   

De fato, uma das externalidades mais preocupantes ocorre quando os particulares, atraídos pelos 

programas de fomento, tomam decisões locativas equivocadas, as quais se mostram 

insustentáveis a longo prazo sem a ajuda concedida. Quando isso ocorre, as empresas 

beneficiadas tornam-se pouco produtivas, pois a competitividade fica fortemente baseada em 

favores fiscais, deixando em segundo plano os investimentos necessários em habilidades e 

conhecimentos inovadores. 

Por outro lado, as empresas não beneficiadas também são afetadas pela intervenção artificial, 

já que o desequilíbrio na livre concorrência aumenta os custos de transação, reduzindo a 

eficiência dos negócios. Como consequência, surgem barreiras à expansão das atividades 

econômicas, bem como incremento do risco de falência ou mesmo de sonegação fiscal. Além 

disso, considerando a ambivalência da sociedade de risco, não é surpreendente que os agentes 

econômicos não beneficiados reajam às ajudas estatais concedidas aos seus concorrentes, 

pressionando ou capturando os Poderes Executivos e Legislativos para ampliação das benesses. 

Caso não haja procedimentos rigorosos para o controle do fomento, o risco de alargamento dos 

benefícios é evidente, causando efeito deletério sobre as contas públicas.    

Tais impactos afetam a harmonia do mercado interno, o qual constitui um patrimônio nacional, 

conforme disposto no artigo 219 da CF/88. A ordem econômica é consagrada pelos princípios 

da livre concorrência e da livre iniciativa de modo que a intervenção do Estado, quer seja por 

instrumentos regulatórios ou de incentivos, somente deve acontecer quando devidamente 

justificada pelo objetivo de atingir uma finalidade socioeconômica que agregue valor ao bem-

estar coletivo. Caso isso não ocorra, o incentivo fiscal constituirá verdadeiro “privilégio 

odioso”, conforme bem observado por Ricardo Lobo Torres. 

Nesse aspecto, a Lei nº 13.874/19, que estabelece normas gerais de Direito Econômico e de 

proteção ao livre mercado, dispõe, em seu artigo 4º, que é dever da Administração Pública 
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evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente: “I - criar reserva de mercado 

ao favorecer, na regulação, grupo econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais 

concorrentes[...] e V - aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios”. 

Entendemos que referido dispositivo também deve ser aplicado às ações de fomento em razão 

do desequilíbrio que podem acarretar à integridade do mercado, semelhantes aos impactos 

regulatórios. 

Ressalte-se que os riscos de externalidade negativas estão presentes mesmo quando da 

concessão de incentivos legítimos, o que demanda o manuseio de instrumentos para defesa da 

concorrência. Nesse sentido, pode-se inferir que a Emenda Constitucional nº 42/2003, ao incluir 

o artigo 146-A na CF/88, criou um mecanismo interessante que pode ser utilizado também para 

neutralizar esses impactos, dispondo que critérios especiais de tributação podem ser 

estabelecidos por Lei Complementar com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência. 

Contudo, referido normativo ainda não foi editado.  

Outro aspecto de grande relevância é que as ações de fomento por meio do sistema tributário 

aumentam consideravelmente sua complexidade e opacidade, afetando os custos de transação 

e a eficiência dos negócios. Em pesquisas realizadas em âmbito internacional, o Fundo 

Monetário Internacional128 constatou que quanto mais ativa e expansiva a política de incentivos 

fiscais, maior serão seus impactos fiscais e econômicos. Isso porque o grande número de 

tratamentos diferenciados fragiliza a coerência do sistema e a aplicação de princípios que 

fundamentam e legitimam a função arrecadatória do Estado, tais como a isonomia e a 

capacidade contributiva. Como resultado, as empresas não beneficiadas acabam suportando o 

ônus de uma carga tributária mal distribuída. Além disso, não se pode desconsiderar o 

substancial incremento nos custos de monitoramento e fiscalização, os quais, ao final, devem 

ser descontados dos benefícios sociais auferidos. 

2.4.3 Riscos de Corrupção: Captura e Abuso do Poder Político para Ganhos Privados 

Em uma abordagem pragmática, observa-se que agentes políticos, no exercício do poder 

discricionário, podem ter como motivação para a concessão de incentivos tributários seu 

próprio interesse político-eleitoral, o que traz uma ameaça ainda mais danosa ao interesse 

público: sua associação às práticas de corrupção129. 

 
128 Fundo Monetário Internacional. Fiscal Monitor, 2019; Disponível em https://www.imf.org/en/Publications/FM 
129 Para os fins do presente artigo, adota-se o conceito utilizado pela OCDE e outros organismos internacionais, 

segundo os quais corrupção consiste no abuso do poder político para ganhos privados. Abuso de poder envolve 

a prática de atos ilícitos ou ilegítimos de forma deliberada ou intencional e se caracteriza pela quebra de 
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O estabelecimento de controles rigoroso é uma preocupação constante e global130 para reduzir 

os riscos de decisões políticas direcionadas ao favorecimento de determinados setores 

econômicos, fortalecidos por práticas lobistas ou predatórias. Considera-se que a coesão dos 

sistemas econômico, jurídico e político depende de regras de integridade capazes de evitar o 

enriquecimento ilícito de políticos e beneficiários, bem como a alocação ineficiente dos 

recursos.  

Em 2012, Yaron Zelekha e Eyal Sharabi publicaram pesquisa131 sobre os reais motivos que 

levam os governantes, de forma crescente, a conceder incentivos tributários, já que há grande 

incerteza sobre a eficiência e eficácia dessas medidas. A hipótese testada considera a 

prevalência de interesses privados ilegítimos, associando os benefícios às práticas corruptas. 

Partindo de um modelo teórico e estudos empíricos132, os pesquisadores utilizaram dois amplos 

bancos de dados: o primeiro mede fenômenos decorrentes da corrupção em quase duas centenas 

de países (TI index)133 e o segundo consiste em informações do sistema tributário e financeiro 

de cerca de 183 nações (World Bank Group´s Paying Taxes study)134. Os indicadores 

selecionados referiam-se à complexidade do sistema tributário, tais como: o custo dos impostos 

nas atividades empresariais, o tempo necessário para cumprir com as obrigações fiscais e o 

número de pagamento das taxas.  

 
confiança por parte do agente que comete o ato. O ganho privado, ainda que seja, geralmente, de ordem 

econômica, pode ser de qualquer natureza, inclusive em doações eleitorais. Pode ser repassada direta ou 

indiretamente ao beneficiário e pode ser destinada ao agente que comete o abuso de poder ou a um terceiro. 
130“politicians sometimes engage in wasteful spending not out of negligence, but rather out of desire to improve 

their chances of re-election by signalling their commitment to supplying public goods...voters reward 

conspicuous spending because it is evidence to effort on the part of politicians- even though it is associated, on 

average, with some degree of waste“. DEWATRIPONT Mathias; SEABRIGHT Paul. ‘Wasteful’ Public 

Spending and State aid control (2006) April, May 4 (2-3) Journal of European Economic Association. p. 514. 
131 ZELEKHA, Yaron; SHARABI Eyal- Tax Incentives and Corruption: Evidence and Policy Implications, 

International Journal of Economic Sciences, Vol. I (N. 2). 2012. Disponível em 

https://www.iises.net/download/Soubory/soubory-puvodni/pp138-159_ijoes_2012V1N2.pdf  
132 ROSE-ACKERMAN S., (1999). Corruption and Government – Causes, Consequences, and Reform, 

Cambridge, UK: Cambridge University Press; LI Q., (2006). Democracy, Autocracy, and Tax Incentives to 

Foreign Direct Investors: A Cross National Analysis, Journal of Politics 68(1):62-74; ADES A., and Di TELLA 

R., (1997a). National Champions and Corruption: Some Unpleasant Interventionist Arithmetic, Economic 

Journal, 107, 1023–42. Apud, ZELEKHA, Yaron; SHARABI Eyal. Id. 
133 “In fact, there is a consensus in the literature the TI indexes are the most suitable data bases for measuring 

corruption and therefore the most frequently used. They are by far the largest data base for corruption (and in 

2008 covered 180 countries), based on aggregated indicators and different sources (citizens, risk analysts, 

experts and some other corruption data base, including the international Country Risk Guide index).” ibidem. 

p. 145 
134 “We demonstrate the level of tax incentives to entice investments. We suggest making use of the World Bank 

Group´s Paying Taxes study in order to capture the required information of taxes incentives level. The Paying 

Taxes study looks at the tax systems in 183 countries (by combining the World Bank Group´s Paying Taxes 

sample with the TI sample we were left with 170 countries while the rest are micro islands. States or failed states 

like North Korea), by using a consistent set of assumptions, to assess show they apply to and affect a standardized 

business.” Ibidem p. 146 
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Após o cruzamento dos dados, os autores identificaram que, quanto mais complexo o sistema 

tributário, menos atrativo ele será. Países com alta pontuação desses indicadores terão a 

tendência de oferecer mais incentivos tributários para atrair investimentos, numa tentativa de 

compensar as deficiências existentes. Por outro lado, países que tenham um sistema mais 

simples e transparente serão naturalmente mais atraentes e terão um ambiente mais favorável 

aos negócios. Na sequência, com a análise de variáveis sobre a percepção da corrupção, o estudo 

demonstrou que países com grande número de incentivos tributários também terão altos índices 

de corrupção, o que acaba por dificultar a atração por investimentos e, em última instância, o 

desenvolvimento econômico. 

Tal conclusão é corroborada pelo Fiscal Monitor 2019135, pesquisa publicada pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI) que, analisando os efeitos da corrupção sobre a atividade 

arrecadatória do Estado, confirma os riscos decorrentes da distorção do sistema tributário, 

demonstrando impactos sobre o crescimento econômico e a qualidade de vida da população. 

Comparando países em diferentes níveis de desenvolvimento, a pesquisa demonstrou, por meio 

de análise econométrica, correlação entre corrupção e receita, concluindo que a arrecadação é 

significativamente menor em países com maior percepção de corrupção. Comparativamente, 

um país desenvolvido com menores índices de corrupção arrecada cerca de 4% do PIB a mais 

que países subdesenvolvidos e cerca de 2,75% a mais do que as economias emergentes. 

A corrupção em atos de renúncia de receita deve ser analisada também por meio das evidências 

existentes entre empresas fomentadas que também doam recursos para partidos políticos ou 

candidatos. Isso porque parte dos valores desviados na Administração Pública, frequentemente, 

desaguam nos processos políticos eleitorais. Sociedades empresariais beneficiadas por atos de 

ofício ilícitos, quer sejam através de despesas diretas do poder público, quer sejam através do 

gasto tributário, usualmente contribuem com volumosas doações para campanhas políticas dos 

governantes que lhes favorecem ou prometem favorecimento. 

Tal relação, caracterizada pelo abuso do poder econômico e político, distorce o resultado das 

eleições, afeta a legitimidade das representações políticas e o próprio ideário democrático. Em 

artigo intitulado “Uma mistura tóxica: política, dinheiro e o financiamento das eleições”136, 

Daniel Sarmento e Aline Osório apresentam o quadro normativo e empírico do financiamento 

 
135 Disponível em https://www.imf.org/en/Publications/FM 
136 SARMENTO, Daniel; OSÓRIO, Aline. Uma Mistura Tóxica: Política, Dinheiro e Financiamento das 

Eleições. Disponível em https://www.migalhas.com.br/arquivos/2014/1/art20140130-01.pdf 
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eleitoral no Brasil, demonstrando a influência do dinheiro sobre a política e como isso afeta os 

valores igualitários, democráticos e republicanos presentes na Carta de 88. 

Analisando os dados das eleições de 2010 e 2012, os autores concluem que a maior parte do 

escalonado financiamento eleitoral originou-se de recursos de um número pequeno de 

empresas137, as quais celebram contratos vantajosos com o poder público ou são contempladas 

com incentivos tributários138. Como suporte empírico, os autores mencionam a pesquisa 

realizada pelo Kellogg Institute for International Studies que 

“Demonstrou que as empresas doadoras em campanhas eleitorais recebem, nos 33 

primeiros meses após a eleição, o equivalente a, pelo menos, 850% do valor doado 

em contratos celebrados com o Poder Público. As doações políticas transformam-se, 

assim, em um ‘ótimo negócio’ para os doadores”.   

Concluíram que a doação por pessoa jurídica tornava os candidatos e partidos políticos 

fortemente dependentes de poucas empresas, razão pela qual os interesses dos doadores 

influenciavam decisivamente a atuação dos políticos eleitos. Eles tendiam a se empenhar na 

defesa dos interesses e projetos nem sempre legítimos dos seus principais doadores, valendo-se 

dos mais diversos expedientes, inclusive a concessão de incentivos fiscais e a edição de 

regulações favoráveis.   

Em razão das distorções causadas no sistema eleitoral pela relação nociva entre poder político 

e econômico, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional139 parte do art. 24, art. 81 

da Lei 9.504/1997 e art. 31, da Lei 9.096/1995, que autorizava a doação por pessoas jurídicas, 

especialmente pela violação de princípios constitucionais e desequilíbrio do pleito eleitoral. 

Após o julgamento, a Lei nº 13.165/2015 alterou a legislação, impedindo o financiamento de 

campanha eleitoral por pessoas jurídicas. 

No entanto, em que pese o interdito, o risco de práticas desviantes na concessão de incentivos 

tributários para financiamento eleitoral ainda não foi eliminado. Considerando os achados da 

pesquisa sobre a relação entre os gastos de campanha e as chances de êxito nas eleições, não se 

 
137 Nas eleições gerais de 2010, por exemplo, apenas 1.900 empresas contribuíram com cerca de 90% dos mais de 

R$ 3,6 bilhões arrecadados.  
138 Como suporte empírico do referido estudo, os autores mencionam a pesquisa realizada pelo Kellogg Institute 

for International Studies, que “demonstrou que as empresas doadoras em campanhas eleitorais recebem, nos 33 

primeiros meses após a eleição, o equivalente a, pelo menos, 850% do valor doado em contratos celebrados com 

o Poder Público. As doações políticas transformam-se, assim, em um “ótimo negócio” para os doadores.”  

Ibidem, p. 09-10. 
139 ADI nº 4.605/15 
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pode desconsiderar as possibilidades de que tal financiamento continue a ocorrer por interpostas 

pessoas físicas ou mesmo de forma não contabilizada; ou seja, através do chamado “caixa dois”.  

Dos estudos mencionados, podemos extrair três circunstâncias140que aumentam as chances de 

atos predatórios em detrimento do interesse público. São elas: i) ampla discricionariedade; ii) 

falhas no controle interno; iii) falta de transparência. O excesso de discricionariedade cria 

oportunidades de abuso e demanda por propinas. A concentração da tomada de decisão nas 

mãos de um ou de poucos agentes políticos confere a eles posições de grande interesse e 

oportunidade única de negociar vantagens indevidas. Aliada à falta ou precariedade de critérios 

técnicos na tomada de decisão, a discricionariedade pode ser utilizada como grande manto para 

mascarar os reais motivos na política de fomento e blindar interesses escusos. 

A criação de processos de integridade, o monitoramento das ações do poder público e do 

contribuinte, bem como a implementação de auditorias internas e externas são medidas 

imprescindíveis para reduzir o âmbito de discricionariedade de agentes políticos e aumentar o 

controle sobre todas as etapas do fomento. Nesse aspecto, o controle interno mostra-se essencial 

para prevenir os danos, contribuindo para a evolução dos procedimentos administrativos e 

aprimoramento institucional. No entanto, conforme exposto acima, as auditorias do Tribunal de 

Contas da União revelaram que os incentivos tributários concedidos no Brasil não passaram por 

mecanismo internos de controle capazes de assegurar a probidade, eficiência e efetividade 

dessas benesses. 

Se no âmbito do governo federal foram identificadas sérias fragilidades nas políticas 

desempenhadas por meio do fomento, a situação não é diferente nos entes subnacionais. Ao 

contrário, os impactos negativos tornaram-se ainda mais relevantes em razão da guerra fiscal.  

Para testar essa afirmação, vejamos a situação do Estado do Rio de Janeiro no que tange às 

ações de fomento, em especial a concessão de incentivos tributários. 

  

 
140 Em diagnósticos específicos sobre as condições encontradas em cada país podem ser considerados outros 

indicadores, tais como barreiras à concorrência, atuação do judiciário, grau de liberdade de imprensa, entre 

outros.  
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CAPÍTULO 3 

INCENTIVOS FISCAIS E A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: O Caso 

do Rio de Janeiro 

Já mencionamos que o planejamento do desenvolvimento nacional e regional compete à União, 

a qual deve fixar normas para a cooperação dos entes federativos, articular suas ações de acordo 

com o contexto geoeconômico visando à convergência regional e definir, com base no ciclo 

orçamentário, os meios de financiamento dos planos elaborados. Todavia, o processo histórico 

das políticas de desenvolvimento revela que, desde a democratização, o governo central tem 

reduzido significativamente sua participação na coordenação dos interesses locais, deixando de 

lado o enfrentamento das disparidades socioeconômicas das regiões brasileiras.  

Esse esvaziamento proporcionou aos entes subnacionais a liderança da política de 

desenvolvimento local, o que foi impulsionado pela competência concorrente sobre temas 

atrelados ao crescimento econômico e social (educação, cultura, ciência, tecnologia, pesquisa, 

inovação, agricultura, meio ambiente); pela autonomia administrativa e tributária para a gestão 

do ICMS, principal imposto incidente sobre as atividades produtivas; e pelos benefícios 

políticos colhidos pelos governadores, conforme já exposto no capítulo 1. 

Sem recursos públicos suficientes para investimentos estruturantes e não havendo cooperação 

geopolítica para reverter as deficiências estruturais locais, os Estados estabeleceram como 

principal estratégia das ações desenvolvimentistas a atração de empreendimentos privados. 

Passaram a formular programas de fomento para induzir o comportamento dos agentes 

econômicos à implantação ou expansão de atividades produtivas com o objetivo de gerar 

emprego e renda, assim como aumentar, a médio prazo, a arrecadação tributária e os fluxos 

econômicos relacionados. 

A modalidade mais utilizada tem sido o gasto tributário, o que desencadeou efeitos perversos 

sobre a federação, sobre a saúde financeira dos entes subnacionais e sobre o mercado. O conflito 

federativo fiscal, instaurado na década de 90, foi se intensificando ao longo do tempo até o 

advento da Lei Complementar nº 160/17 e do Convênio CONFAZ nº 190/17, instrumentos 

normativos que assentam as bases de um acordo entre os Estados para evitar a concessão de 

novos benefícios unilaterais, amenizando a indesejada guerra fiscal.    

Para compreender os impactos desses fatores presentes na federação, analisaremos neste 

capítulo o caso do Estado do Rio de Janeiro para descrever a forma como os incentivos 
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tributários têm sido utilizados na política local de desenvolvimento e, sobretudo, seus efeitos 

fiscais, econômicos e políticos.  

3.1 Evolução dos Programas de Fomento no Estado do Rio de Janeiro: Expansão dos 

incentivos Tributários e as Falhas Institucionais 

Em 1975, o então governador Floriano Faria Lima editou os Decretos Lei nº 8/75 e n° 265/ 75, 

criando o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (CEDES) e instituindo 

um fundo orçamentário (FUNDES) para implementar as intervenções necessárias ao 

desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro. O Conselho, composto pelos Secretários 

Estaduais, tinha a atribuição de assessorar o governador na seleção de programas e projetos 

prioritários em setores estratégicos visando à atração de novos investimentos que tivessem o 

potencial de incrementar a arrecadação e gerar novos postos de trabalho141. A alocação dos 

recursos, que seriam geridos pela Secretaria de Fazenda, dar-se-ia através do fomento creditício 

ou financeiro, tendo como principal fonte de receita o próprio orçamento estadual. A execução 

dos gastos decorreria de prévio empenho e liberação das quotas financeiras definidas nas ações 

de fomento a cada exercício. 

O FUNDES somente foi regulamentado no final da década de 1990, quando o então governador 

Marcello Alencar editou os Decretos nº 22.306/96 e 22.921/97142, estabelecendo as hipóteses 

de intervenção, as modalidades de atuação e os órgãos competentes para as decisões 

administrativas. Ficou assentado que os recursos do fundo poderiam ser destinados ao setor 

privado para custear programas e projetos considerados, pelo governador, como prioritários e 

indispensáveis ao desenvolvimento estadual, enfatizando as obras de infraestrutura e de 

interesse público. 

 
141 Decreto Lei n 8/75, Art. 6º: “Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social (FUNDES), 

destinado a financiar programas e projetos prioritários em setores estratégicos para o desenvolvimento 

econômico e social do Estado. Parágrafo único – Constituem recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico 

e Social (FUNDES): 1 – recursos orçamentários; 2 – recursos provenientes da aplicação do parágrafo único do 

art. 5º da Lei nº 1.938, de 23 de julho de 1971, do antigo Estado da Guanabara; 3 – parcelas que cabem ao Estado, 

do produto da arrecadação dos impostos únicos sobre lubrificantes líquidos ou gasosos, energia elétrica e 

minerais do País, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 6.093, de 29 de agosto de 1974; 4 – recursos 

obtidos de instituições financeiras ou outras entidades; 5 – contribuições e doações de entidades públicas e 

privadas; 6 – recursos de outras fontes”. 
142 Decreto n. 22.921/97, Art. 1º: “O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social FUNDES, instituído pelo 

art. 6º do Decreto-lei n° 08, de 15 de março de 1975, tem por objetivo a destinação de recursos a órgãos e 

entidades de direito público e privado para custear, total ou parcialmente, I) ampliação de linhas de crédito para 

empréstimos a empresas privadas ou sob controle estatal, produtores rurais e agroindustriais, suas associações e 

cooperativas, em suas diversas modalidades, tais como subscrição de debêntures, empréstimos para a realização 

de investimentos em ativo imobilizado, expansão de capital de giro, custeio e ressarcimento de parte dos 

investimentos realizados com recursos próprios na viabilização de empreendimentos, localizados no Estado do 

Rio de Janeiro, limitado este ao custo das obras de infraestrutura necessárias à sua implantação”. 



  

64 

 

Dispõe o Decreto nº 22.921/97, ainda em vigor, que a formulação dos projetos é de atribuição 

das secretarias responsáveis pelas áreas fomentadas, as quais devem estabelecer os requisitos 

de enquadramento dos interessados, a forma de aprovação dos projetos, o montante e a origem 

dos recursos, as condições de financiamento, o aporte em favor do agente executor, bem como 

os procedimentos de acompanhamento e fiscalização. Somente após o parecer da Secretaria de 

Fazenda, a respeito da adequação às leis orçamentárias, e da Secretaria de Planejamento e 

Controle, o governador decidiria sobre a aprovação ou não do projeto.  

Com base no referido ato normativo, foi instituído o primeiro e maior programa de fomento 

destinado a atração de investimentos estruturantes, denominado RioInvest143. O objetivo era 

favorecer, por meio de crédito ou participação acionária, empreendimentos industriais de 

grande porte (40 milhões de UFIR), que gerassem mais de 400 novos empregos ou inovassem 

com tecnologia de ponta. A execução ficou a cargo da Companhia de Desenvolvimento 

Industrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN)144, vinculada à Secretaria de Indústria e 

Comércio e com atribuição de promover a articulação entre os interessados, o agente financeiro 

e outros órgãos estatais. 

Conforme observado, o fomento somente era autorizado quando implementado através do gasto 

direto, promovido por meio do orçamento. Porém, o advento da Lei Estadual nº 2.823, de 07 

de novembro de 1997, desorganizou a forma de funcionamento do FUNDES e abriu caminho 

para que o Estado do Rio de Janeiro intensificasse sua participação na guerra fiscal145. Em seu 

artigo 3º, foi prevista a possibilidade de compensação dos créditos liberados com os tributos 

estaduais devidos pelos beneficiários, desde que os recursos do fundo fossem insuficientes. Em 

 
143 Decreto nº 23.012, de 25 de março de 1997. 
144 “A Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – CODIN, criada em 1967, é uma 

sociedade anônima de economia mista, de administração indireta do Estado do Rio de Janeiro, vinculada à 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais – SEDEERI, que tem 

por objetivo desenvolver ações que possibilitem contribuir para a expansão da atividade empresarial no território 

fluminense, em parceria com as demais entidades governamentais e empresariais, universidades e centros 

tecnológicos. Através de sua equipe técnica orienta o investidor na escolha do incentivo mais adequado à sua 

atividade, bem como em relação aos procedimentos necessários à sua obtenção, atuando, igualmente, como 

interlocutora junto à Agência de Fomento do Estado - AgeRio, a qual oferece linhas de financiamento 

competitivas para capital de giro e ativo fixo de longo prazo, bem como junto aos demais órgãos nos quais 

o projeto será analisado.” Informações extraídas do endereço eletrônico da CODIN.  

https://www.codin.rj.gov.br/quemsomos 
145 Registro feito no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Resolução ALERJ 01/19 

revela que o Rio de Janeiro ingressou efetivamente na guerra fiscal entre 1991 e 94, quando da implantação, 

pelo governo de Leonel Brizola, de uma política agressiva de incentivos fiscais que tinha por objetivo atrair 

investimentos de R$ 1,39 bilhão, deixando de recolher R$ 120,9 milhões em impostos e gastando cerca de R$ 

18,6 milhões em infraestrutura. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Relatório Final da CPI da Crise Fiscal. 2019. pg. 251. Disponível em https://www.luizpaulo.com.br/relatorio-

da-cpi-da-crise-fiscal/ 
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seguida, a Lei nº 3.347/99 retirou tal condição, permitindo a compensação imediata e irrestrita 

com os tributos devidos, sem qualquer previsão ou necessidade de desembolso pelo Estado146. 

Essa flexibilização estabeleceu uma modalidade híbrida de fomento, no qual um benefício 

concebido como creditício seria automaticamente convertido em tributário, transformando um 

gasto direto em renúncia de receita. O artigo 1º, parágrafo único, IV da LC nº 24/75, que dispõe 

sobre a necessidade de aprovação dos Estados para a concessão de quaisquer incentivos fiscais 

ou financeiros-fiscais de ICMS, passou a ser solenemente ignorado, e a permissão da 

compensação automática acabou driblando os controles e trâmites burocráticos necessários 

tanto para a realização da despesa direta (previsão orçamentária, empenho e liquidação) quanto 

da renúncia de receita (previsão orçamentária, estimativa de impacto e compensação).  

Levantamento feito pelo Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio de Janeiro aponta que antes da 

flexibilização havia apenas um projeto pré-aprovado para obtenção do incentivo, ao passo que 

no ano 2000 foram registrados 20, um aumento exponencial. O primeiro financiamento do 

FUNDES foi a instalação de uma empresa de fabricação de aço (Gerdau), seguida de uma 

empresa de fabricação de vidros (Guardian), o que propiciou a implantação de um polo 

automotivo no sul fluminense que veio a se consolidar nos anos seguintes.147  

Não obstante, essa forma de fomento, por meio de benefício fiscal-financeiro, parece não ter 

sido suficiente para a atração pretendida. Em 2004, o Estado estabeleceu outro mecanismo para 

agilizar as ajudas públicas e reduzir os controles prévios, fortalecendo sua posição no conflito 

fiscal. A Lei Estadual nº 4.321/04, em flagrante violação aos artigos 150, §6ºe 155, § 2º, XII, g 

da CF/88, autorizou o Poder Executivo a conceder, de forma unilateral e por prazos 

determinados, incentivos tributários de ICMS, por meio de isenção, redução de base de cálculo, 

crédito presumido e diferimento. De acordo com a Mensagem n.º 53/2003 encaminhada à 

Assembleia Legislativa, a então Governadora Rosinha Garotinho salientou: “O projeto, ora 

proposto, objetiva assegurar ao Estado do Rio de Janeiro condições de competir com os demais 

estados na atração de novos investimentos, bem como de manter as empresas já instaladas em 

 
146 Ressalte-se que outros entes da federação também utilizam essa estratégia, havendo registros de que o pioneiro 

foi o Estado do Espírito Santo com a criação do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias 

(FUNDAP). 
147 Segundo relatório apresentado por órgãos estaduais, o setor automotivo atualmente é o principal segmento 

contemplado pelo FUNDES, com o financiamento dos seguintes projetos: Volkswagen, fabricante de 

caminhões; e Peugeot Citroën, instalação e expansão. Além da VW e Peugeot, já citadas, foram enquadradas, 

posteriormente, a Nissan (2011) e a Jaguar Land Rover (2014); MA Automotive Brasil, para fabricação de 

carrocerias (2006); Michelin para implantação de uma linha para a fabricação de pneus de automóvel (2011), e 

BMB Mode Center para fabricação de eixos para caminhão (2014). 
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seu território, evitando sua transferência para outras unidades da federação em razão de 

incentivos fiscais por estas concedidos”. 

Houve, portanto, uma expansão do foco. O objetivo já não era somente atrair novas empresas 

e criar dinamismo na economia. Segundo os governantes, era preciso evitar a desinstalação dos 

agentes econômicos em operação. Para cada nova proposta de investimento, tal argumento era 

repetido como um mantra. A guerra fiscal tornou-se o fundamento exclusivo do estado de coisas 

inconstitucional que passou a dominar a política de desenvolvimento local. O modelo mental 

estava institucionalizado: “era inevitável a concessão de vantagens fiscais para a geração de 

impostos, renda e emprego”, conforme defendeu publicamente, anos depois, o Secretário de 

Desenvolvimento Econômico da gestão de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão148.  

 A maior parte dos incentivos tributários concedidos, desde então, originaram-se de decretos do 

Poder Executivo, passando ao largo dos processos legislativos que legitimam as escolhas 

prioritárias de investimento público, além de não contar com a aprovação do CONFAZ. 

Concentrou-se no governador grande poder de tomada de decisão sobre a aplicação dos recursos 

do Estado por meio do gasto tributário e, consequentemente, de influenciar as estratégias dos 

agentes econômicos, quer sejam elas de aumentar os investimentos ou apenas expandir os 

lucros. 

Um estudo elaborado por auditores da fazenda estadual149, ao considerar as renúncias de receita 

nos exercícios de 2015 e 2016, observou que a quantidade de empresas que possuem benefícios 

autorizados em convênio CONFAZ é maior do que o número de agentes beneficiados por 

instrumentos unilaterais. Porém, os valores de renúncia fiscal fruídos por meio de incentivos 

inconstitucionais são quatro vezes maiores do que aqueles aprovados em convênio. 

Tabela 2- Incentivos Fiscais por instrumento normativo 

Instrumento 2016 2015 Total Percentual 

Convênio 1.250.130.354,54 1.576.818.785,12 2.827.049.139,66 21,51% 

Leis/Decretos 4.922.296.162,54 5.392.238.953,19 10.314.535.115,73 78,49% 

Total 6.172.426.517,08 6.969.157.738,31 13.141.584.255,39 100% 

Fonte: Observatório de benefícios - SEPLAG/SEFAZ-LOA 2016 e 2015 

 
148 Vide: https://odia.ig.com.br/opiniao/2019/05/5642045-julio-bueno--por-que-incentivos-tributarios-parte-

4.html 
149Grupo de Auditores Fiscais da Receita do ERJ. Observatório dos Benefícios - Jogando Luz na escuridão. 

Junho/2016. p. 29/30 Disponível em https://apublica.org/wp-content/uploads/2016/11/Relato%CC%81rio-

Observato%CC%81rio-dos-Benefi%CC%81cios.pdf  
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A expansão dos instrumentos unilaterais foi facilitada pelo procedimento simplificado criado 

pela Lei 4.321/04 e por atos normativos subsequentes para a formulação de tratamentos 

tributários diferenciados ou enquadramento das empresas nos programas já existentes150: 

 

Figura 1- Fluxo de concessão de benefícios fiscais151: 

 

Fonte: TCE/RJ 

 

De 2004 a 2016, foram editados ao menos 233 atos normativos152 estabelecendo regimes de 

exceção às regras tributárias, sendo que, deste total, 177 foram criados por decreto do 

governador e apenas 56 por meio de processo legislativo. Conforme apurado no documento 

Observatório de Benefícios, considerando os exercícios de 2015 e 2016, cerca de R$ 13,2 

bilhões foram renunciados em ações de fomento aos seguintes setores: 

Tabela 3- Incentivos Tributários por setor 

Instrumento Legal Percentual Instrumento Legal Percentual 

Lei nº 5.636/10 

Desenvolvimento Regional 

21,35% Lei nº 4.173/03 

Atacadistas 

1,63% 

Lei nº 6.331/12 

Têxtil e Vestuário 

13,43% Decreto nº 41.596/08 

Joias 

1,40% 

 
150Fluxograma completo anexado no Processo TCE nº 108773-3/2016- em 09/12/16. Disponível em www. 

tce.rj.gov.br. 
151A Comissão de Políticas Públicas de Desenvolvimento Econômico (CPPDE) foi criada pelo Decreto n.º 

34.784/04, posteriormente revogado pelo Decreto nº 44.862/14, com a finalidade de deliberar sobre as propostas 

de financiamento previamente apreciadas pela Agência estadual de Fomento e avaliar programas de fomento de 

forma a melhorar a eficiência no processo de desenvolvimento da economia fluminense. A CPPDE é formada 

por 11 Secretarias de Estado e presidida pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e 

Serviços.  
152 Conforme tratamentos tributários especiais elencados no Decreto nº 46.378, de 27 de julho de 2018, que 

reinstituiu os benefícios fiscais conforme Convênio CONFAZ 190/17. 
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Decreto nº 42.649/10 

Eletroeletrônicos 

7,58% Lei nº 4.178/03 

Viário 

1,37% 

Decreto nº 35.418/04 

Perfumes e Cosméticos  

5,96% Decreto nº 35.418/04 

Transporte de Cargas 

1,22% 

Decreto nº 35.418/04 

Empresa Procter & Gamble 

5,76% Decreto nº 39.478/06 

Bares e Restaurantes 

1,16% 

Decreto nº 29.042/01 

Programa do Leite 

3,83% Decreto nº 44.945/14 

Cadeia da Carne 

0,98% 

Lei nº 6.331/12 

Incentivo à Cultura 

2,41% Decreto nº 42.861/11 

Rest. Industriais 

0,65% 

Decreto nº 36.449/04 

Vendas pela Internet 

2,20% Decreto nº 43.739/12 

Etanol e Açúcar 

0,48% 

Decreto nº 36.450/04 

Cadeia Farmacêutica 

1,90% Lei nº 4.531/05 

Couros e calçados 

0,41% 

Fonte: Observatório de benefícios - SEPLAG/SEFAZ-LOA 2016 e 2015 

 

O sistema tributário estadual, paulatinamente, foi se tornando excessivamente complexo e 

assumindo a forma de um “queijo suíço”, tamanho o número de exceções criadas artificialmente 

na incidência do ICMS. Complexidade essa que fragiliza a coerência interna do sistema e 

prejudica o ambiente de negócios, conforme pesquisas empíricas de Zelekha e Sharabi. Além 

disso, a concentração de poder decisório associado ao modelo mental instituído favorecia a 

pressão dos setores econômicos sobre os agentes públicos e vice-versa, o que veio a se 

concretizar no estado do Rio de Janeiro. 

3.2 A Governança dos Incentivos Tributários: Ausência de Controle e Desarticulação 

Institucional  

O excesso de discricionariedade do Executivo, no entanto, não foi compensado com 

mecanismos de accountability e controle. Na época, não foi implantada sequer metodologia 

para apurar os valores de renúncia de receita e tampouco foi estabelecida uma estrutura 

administrativa para acompanhar as ações de fomento. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito 

instaurada em 2007 com o objetivo de apurar as perdas de arrecadação desde 2003 concluiu 

que, além da inconstitucionalidade recorrente, os incentivos fiscais não eram submetidos a 

qualquer controle, e eis que: i) inexistiam estudos prévios de impacto orçamentário e financeiro, 

conforme determinado pelo artigo 14 da LRF; ii) havia casos de fruição dos benefícios sem 
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comprovação dos requisitos previstos em lei (art. 5, §1º e art. 7º da Lei 4321/04)153; iii) os 

incentivos fiscais não eram incluídos nos demonstrativos regionalizados das leis orçamentárias, 

violando o artigo 165, §6º da CF/88); iv) ausência de órgão central de controle e fiscalização. 

Com todas essas fragilidades, o Estado do Rio de Janeiro já havia concedido cerca de R$ 4,848 

bilhões em incentivo fiscais entre os exercícios de 2003 e 2005154. Além destas irregularidades, 

o Tribunal de Contas do Estado, por meio do Processo TCE nº 113.936-1/06, observou perda 

não contabilizada de receita de ICMS, em razão da operação irregular do FUNDES ao 

transformar em tributários os benefícios creditícios155.  

Compelido a implantar um controle informatizado, o Estado do Rio de Janeiro implementou, a 

partir de então, uma frágil sistemática de apuração que se baseava nas declarações dos próprios 

contribuintes (Sistema DUB- ICMS), sem haver a validação dos dados por autoridades públicas 

ou posterior fiscalização. O sistema também não incluía os benefícios fiscais-financeiros 

decorrentes do FUNDES, gerando incerteza quanto ao total do gasto156. Com a mesma 

vulnerabilidade, o controle dos requisitos e contrapartidas limitava-se à obtenção de declaração 

dos beneficiários de que cumpria as condições. Nesse contexto, as ações de fomento 

continuaram em acelerada expansão.  

 

 

 

 
153 Lei nº 4.321/04, Art. 5º: “As empresas interessadas na obtenção dos benefícios relacionados no art. 1º desta Lei 

deverão apresentar, à Secretaria Executiva da Comissão de Avaliação de Incentivos Fiscais – CAIF, a que se 

refere o art. 8º, Carta-Consulta contendo informações detalhadas sobre o projeto a ser desenvolvido. § 1º 

Somente poderão ser concedidos incentivos fiscais a empresas que comprovem: I – possuir em seus quadros 

funcionais pessoas com deficiência em quantidade compatível com os parâmetros fixados no Art. 93 da Lei 

Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991; II – não possuir passivos ambientais não equacionados no Estado; III 

– não possuir passivos de natureza trabalhista decorrente de ação transitada em julgado, incluindo-se nesta 

obrigação seus administradores e controladores; IV – estar em dia com suas obrigações trabalhistas, incluindo-

se nesta obrigação seus administradores e controladores. Art. 7º Os incentivos concedidos nesta Lei não se 

aplicam a contribuinte que incorra em qualquer das seguintes sanções: I – esteja irregular junto ao Cadastro 

Fiscal do Estado do Rio de Janeiro; II – esteja inscrito na Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro; III – seja 

participante ou tenha sócio que participe de empresa inscrita na Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro ou 

que tenha, ou venha a ter, a inscrição cadastral cancelada ou suspensa; IV – esteja irregular ou inadimplente com 

parcelamento de débitos fiscais de que seja beneficiário”. 
154 CPI instituída pela Resolução Alerj n°01/2007 e relatório aprovado pela Resolução ALERJ n° 170/2007. Dados 

extraídos da Ação Civil Pública nº 0334903-24.2016.8.19.0001, proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face do Estado do Rio de Janeiro. 
155 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Processo TCE nº 113.936-1/06.   
156 Na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 consta a informação de que houve a migração do cálculo da 

renúncia fiscal do Sistema DUB-ICMS com o advento do Decreto nº 46.536/18, que estabeleceu regras gerais 

de preenchimento e escrituração de documentos fiscais sobre a fruição de benefícios tributários, visando ao 

aperfeiçoamento do cálculo em razão das informações contidas na Escrituração Fiscal Digital (EFD).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8213cons.htm
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Figura 2- Evolução Renúncia Efetiva 

 

Fonte: DUB-ICMS (via TCE/RJ) 

 

Com o advento da crise fiscal e econômica, em 2014, o crescente gasto tributário passou a ser 

escrutinado com mais rigor pelos órgãos de controle externo. O Tribunal de Contas do Estado, 

por exemplo, passou a realizar diversas auditorias nas instituições e nos procedimentos 

relacionados às renúncias de ICMS, tendo apontado inúmeras vulnerabilidades, conforme 

detalhado na tabela abaixo157: 

Tabela 4- Achados do Tribunal de Contas Estadual 

Processo TCE Objeto Achados 

 

102.203-6/16 

 

Exame de contas do Poder 

Executivo referente ao 

exercício de 2015 

1. Benefícios inconstitucionais; 

2. Ausência de parecer da Secretaria Estadual de 

Fazenda; 

3. Inconsistência do conceito de renúncia de receita 

efetiva e omissão da aplicação da regra do artigo 14 da 

LRF158; 

4. Fragilidades do Sistema DUB-ICMS; 

5. Incentivos com prazos indeterminados.  

 

 

verificar a metodologia e 

consistência do cálculo da 

renúncia efetiva em 

1. subavaliação da renúncia fiscal efetiva; 

2. impropriedade da metodologia de cálculo da 

renúncia efetiva estimadas nas peças orçamentárias; 

 
157 Vide Processo TCE/RJ nº 101.949-1/19, fls. 12581/12585. 
158 A definição do conceito sobre renúncia de receita efetiva e metodologias utilizadas mostra-se essencial para 

apurar o gasto tributário e a incidência das normas de controle estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Em 2015, por exemplo, a Secretaria Estadual de Fazenda declarou que a renúncia efetiva de receita foi no valor 

de R$ 9,3 bilhões, ao passo que o Sistema DUB-ICMS identificava renúncia de R$ 36 bilhões. A diferença 

ocorre em razão do entendimento de que algumas modalidades de benefícios não geram perda de arrecadação, 

como o diferimento.  
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106.302-6/16 
comparação com o 

entendimento da Secretaria da 

Receita Federal e da LRF. 

3. ausência de validação das informações dos 

contribuintes para o cálculo da renúncia efetiva a ser 

considerada nas estimativas das peças orçamentárias. 

 

 

 

 

108.773-3/16 

 

 

verificar os critérios utilizados 

para a concessão e manutenção 

de benefícios fiscais no estado. 

1. ausência de estudo de impacto orçamentário-

financeiro previamente à concessão de benefícios 

tributários; 

2. fruição irregular de benefícios fiscais; 

3. inexistência de acompanhamento estruturado e 

sistemático dos requisitos e contrapartidas dos 

beneficiários de incentivos fiscais; 

4. ilegalidade no ato de concessão de benefícios 

fiscais; 

5. ausência de transparência do processo decisório de 

concessão dos benefícios. 

 

 

 

105.661-5/17 

verificar a regularidade da 

concessão de benefícios 

fiscais, da extinção de autos de 

infração e da tramitação de 

processos administrativos 

tributários no âmbito do 

FUNDES. 

1. omissão da Codin (órgão executor), da Age-Rio 

(agente financeiro) e da Casa Civil em notificar 

extrajudicialmente beneficiários por descumprimento 

das metas estipuladas no contrato de apoio financeiro; 

2. desequilíbrio econômico-financeiro de contratos 

de financiamento; 

3. ausência de publicidade dos financiamentos do 

FUNDES. 

 

100.514-5/19 

verificar o cumprimento das 

metas estabelecidas em 

acordos firmados com 

empresas enquadradas nos 

programas ao setor atacadista. 

1. fruição de benefício fiscal por empresas que 

descumpriram metas de emprego e arrecadação no 

âmbito do Programa RIOLOG; 

2.  ausência de fiscalização das metas do RIOLOG 

pelas autoridades estaduais.  

Fonte: TCE/RJ 

Diante das fragilidades constatadas, o Tribunal de Contas determinou ao governador do Estado 

e demais autoridades estaduais: i) a revisão dos benefícios inconstitucionais e ilegais, ii) o 

estabelecimento de procedimento estruturado e sistemático de controle de concessão e 

acompanhamento; iii) a formalização de estudos econômico-setoriais com critérios sólidos para 

a concessão, definindo regiões e setores específicos a serem beneficiados, de modo alinhavado 

com as diretrizes do Plano Plurianual ou outro instrumento de macroplanejamento; iv) o 

estabelecimento de critérios objetivos de análise; v) o cancelamento de benefícios ineficientes; 

vi) a adoção de medidas regulares de combate à guerra fiscal, tais como o questionamento, pelas 
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vias judiciais (ADI), dos benefícios dados por outros Estados, além da fiscalização específica 

nas barreiras fiscais; vii) medidas de transparência, entre outros.159 

No mesmo sentido foram as constatações e determinações de outros órgãos de controle externo 

(MPRJ, TJRJ, ALERJ e a Secretaria do Tesouro Nacional), conforme melhor detalhado adiante. 

Estando fortemente baseada na estratégia de indução dos agentes privados por meio de 

incentivos tributários, a política de desenvolvimento regional não dispunha de um arcabouço 

institucional e regras procedimentais necessárias para assegurar sua eficácia e efetividade. Não 

obstante o escalonamento do gasto tributário, o Estado carecia, como ainda carece, de uma 

estrutura burocrática com adequada capacidade institucional ou diretrizes específicas sobre o 

desenho, acompanhamento e avaliação dos inúmeros programas de fomento criados nas últimas 

décadas. Da mesma forma, a ausência de mecanismos de controle interno e transparência das 

decisões alocativas blindaram, e ainda podem estar ofuscando, os atos predatórios e de 

corrupção praticados por sucessivos governos estaduais.160   

Em reação, o Poder Legislativo editou a Lei nº 8.445/19, que criou a exigência de haver metas 

fiscais-orçamentárias anuais de desempenho para a concessão, renovação ou ampliação de 

qualquer forma de fomento, bem como indicadores de arrecadação, geração de novos postos de 

trabalho, regularidade tributária, sustentabilidade ambiental, modernização tecnológica e 

competitividade do setor em relação a outros estados. Apesar da urgência em restabelecer o 

equilíbrio fiscal, referida Lei somente foi regulamentada mais de um ano depois, por meio do 

Decreto nº 47.201, de 07 de agosto de 2020161. 

No entanto, poucas modificações efetivas foram realizadas nas políticas de fomento até o 

momento. Tendo aderido ao Convênio CONFAZ nº 190/17, o Estado reinstituiu 

automaticamente, com o aval do Conselho, os benefícios concedidos de forma unilateral162, 

sem realizar, para tanto, qualquer tipo de avaliação qualificada sobre seus efeitos ou sobre a 

 
159 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Processo TCE nº 108.773-3/16. Voto do 

Conselheiro Relator Rodrigo Melo do Nascimento, em 07/02/2018. 
160 Em 17 de novembro de 2016, com a deflagração da Operação Calicute, a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de 

Janeiro abriu um novo capítulo na investigação dos grandes casos de corrupção no estado. Naquele dia, era 

preso o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, apontado como chefe de uma complexa organização 

criminosa que desviou recursos de praticamente todas as obras públicas realizadas durante seu governo. A partir 

daí, foram desarticulados esquemas de corrupção na Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Obras, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria de Transporte do estado do Rio de Janeiro e uma 

grande rede internacional de lavagem de dinheiro envolvendo 47 doleiros. Mais informações em 

http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/lava-jato/entenda-o-caso/rio-de-janeiro. 
161 Registre-se que, logo depois da edição do Decreto nº 47.201/20, o governador Wilson Witzel foi afastado por 

decisão do Superior Tribunal de Justiça, e o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, entre outros agentes 

públicos, foi preso preventivamente, em razão do envolvimento com esquemas de corrupção.  
162 Decreto nº 46.378/18. 
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adequação ou necessidade da manutenção das benesses. Além disso, baseando-se na Cláusula 

décima terceira do Convênio referido163, houve nova aceleração na concessão de incentivos 

fiscais, uma vez que foram instituídos 10 diferentes benefícios desde 2017, mesmo com as 

restrições já impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal164, beneficiando os setores de 

energia, petróleo e metal mecânico, como também bares, restaurantes, joalherias e atacadistas. 

Cumpre salientar que oito desses novos benefícios foram estruturados e formulados no governo 

de Wilson Witzel, afastado do cargo em 28/08/20, por decisão do Superior Tribunal de Justiça 

em processo criminal, no qual foi denunciado, juntamente com seu ex-secretário de 

Desenvolvimento Econômico e outros agentes públicos, pela prática de corrupção ativa e 

passiva, assim como lavagem de dinheiro por meio de organização criminosa165. A reinstituição 

dos benefícios e concessão dos outros dois foi realizada no governo do antecessor, Luiz 

Fernando Pezão, que também foi preso e denunciado pela prática dos mesmos tipos penais. 

A fragilização das instituições favorece a corrupção endêmica, que, por sua vez, mantém as 

estruturas administrativas desorganizadas e desarticuladas, com atuação de baixa qualidade e 

com pouca capacidade de promover ações eficientes. Um círculo vicioso que impede o 

cumprimento dos objetivos constitucionais de desenvolvimento e de promoção de direitos 

fundamentais. Por isso, embora a Lei nº 8.445/19 tenha representado avanço normativo 

relevante, não foram reunidas as condições políticas para a implementação de necessária 

reforma estrutural com um modelo de governança que assegure a efetividade das políticas 

públicas e o uso eficiente da receita tributária. Da mesma forma, não foram revisados os 

benefícios inconstitucionais, conforme as diretrizes determinadas pela Corte de Contas, e 

tampouco se observam iniciativas concretas para cortar incentivos ineficientes ou promover 

uma gestão transparente de tais recursos. Os dados sobre os valores dos benefícios, seus 

beneficiários ou contrapartidas ainda são tratados como sigilosos166.  

Diante desse contexto, não surpreende a ausência de qualquer evidência de que as ações de 

fomento estejam contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico do estado. Ao 

contrário, ao invés de promover efeitos positivos, há forte correlação entre tais ações e 

 
163 Convênio CONFAZ 190/17, Cláusula décima terceira: “Os Estados e o Distrito Federal podem aderir aos 

benefícios fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região, na forma das 

cláusulas nona e décima, enquanto vigentes”. 
164 Vide Lei nº 7.755/17, Lei nº 8.266/18; Decreto nº 46.680/19; Lei nº 8.484/19; Lei nº 8.482/19; Decreto nº 

46.799/19; Lei nº 8.890/20; Lei nº 8.922/20; Lei nº 8.960/20 e Lei nº 9.025/2020. 
165 Operação Tris in Idem. Disponível em http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/Orcrim.pdf  
166 Consulta realizada ao Portal de Transparência Fiscal da Secretaria Estadual do Rio de Janeiro em 26/02/21. 
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externalidades negativas de cunho fiscal, econômico e político, alertadas pela literatura e pelos 

estudos empíricos expostos no capítulo 2. 

3.3 Impactos Fiscais: Insolvência do Estado do Rio de Janeiro   

Conforme mencionado, a partir da Lei nº 4.321/04, o Estado do Rio de Janeiro aumentou sua 

participação no conflito federativo fiscal, adotando o gasto tributário como principal 

instrumento para atração de investimentos e alavancagem do crescimento econômico. A 

estratégia consistia em oferecer vantagens relacionadas ao ICMS por meio de isenções, crédito 

presumido, redução da base de cálculo ou de alíquota, entre outros, a agentes e setores 

econômicos para que empreendessem ou aumentassem seus investimentos no estado167. Em 

pouco tempo, as renúncias passaram a representar parte expressiva das receitas de ICMS, 

tributo de maior peso na arrecadação estadual168. Em comparação com o PIB estadual, seu 

crescimento avançou para mais de 5%.  

Figura 3- Renúncia/PIB estadual 

 

Fonte: CEPERJ e TCE/RJ 

 

O sistemático descumprimento dos requisitos do artigo 14 da LRF permitiu que a expansão 

ocorresse a despeito da realidade orçamentária e financeira do Estado, contribuindo para o 

quadro de desequilíbrio fiscal que se instaurou a partir de 2013. Para fechar as contas nesse 

exercício, o governo antecipou R$ 3,3 bilhões da receita futura de royalties e participação 

 
167 Segundo o levantamento feito pelo grupo de auditores fiscais, nos exercícios de 2015 e 2016, 90,88% das 

ações de fomento consistiam em renúncia de receita tributária, 9,09% eram creditícias e 0,03% financeira. 
168 Em 2015, o ICMS respondia por 78% do total de receitas e, em 2018, 71% das receitas do Estado. Em 

http://www.transparencia.rj.gov.br 
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especial na exploração do petróleo169. A crise financeira do Estado já estava instalada quando 

sobreveio a desaceleração e a recessão da economia brasileira, demonstrando que o problema 

de sustentabilidade fiscal do Rio de Janeiro era anterior à crise. Observe-se que, em comparação 

com os demais Estados da Federação, o Rio de Janeiro teve o menor desempenho no 

crescimento da receita corrente líquida (RCL), considerando a taxa média do período 

2002/2016.  

Figura 4- Taxa média anual de crescimento da Receita Corrente Líquida, 2002/2016 

 

Fonte: STN e secretarias estaduais170. 

Confiante nas receitas das atividades de petróleo e gás, os governantes promoveram, ao longo 

das últimas décadas, uma frágil política industrial, fundada na concessão de desonerações 

tributárias171, que não se mostrou suficiente e adequada para adensar a economia local ou 

reverter o quadro de estagnação, assim como deixou de promover, por atuação direta, a 

infraestrutura necessária para o crescimento das atividades produtivas.  A queda do preço das 

commodities evidenciou a porosidade da economia fluminense e a precariedade da política de 

desenvolvimento, em especial pela ausência de um planejamento estratégico que garantisse 

uma estrutura sustentada de receita172.  

 
169  Segundo o Processo TCE nº 108.168-2/16 em 2013, foram antecipados 3,3 bilhões de royalties; em 2014, 

foram 5,3 bilhões e em 2015 foi operacionalizado saque de 6,6 bilhões de depósitos judiciais. 
170 SOBRAL, Bruno. A crise no estado do Rio de Janeiro entendida não apenas como uma questão financeira. 

Geo UERJ, Rio de Janeiro, n. 31. p. 52 
171 Em 2014, o Tribunal de Contas do Estado, no documento TCE-RJ nº 003.884-8/14, em auditoria realizada na 

Secretaria Estadual de Fazenda, emitiu parecer apontando as mesmas fragilidades apuradas na CPI da 

Arrecadação no tocante às fragilidades do sistema de controle e avaliação da renúncia fiscal, chegando a alertar 

sobre a existência de gasto tributário no valor de R$ 138 bilhões (valores que foram posteriormente contestados 

e apurados com maior precisão). 
172 Embora a crise econômica e fiscal tenha relação com a queda do preço internacional do petróleo, commodity 

de grande importância na composição do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e do Rio de Janeiro, o maior 

impacto na receita fluminense, conforme demonstrado em ação civil pública proposta pelo MPRJ em face do 

Estado do Rio de Janeiro, decorreu da “opção dos governantes em apostar no incremento dessa fonte excepcional 

e finita de recursos (como o são os royalties) para mitigar a via regular da arrecadação de impostos, por meio da 
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A frustração da arrecadação e o gasto tributário comprometeram as metas fiscais estabelecidas 

nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e criaram a necessidade de realizar uma reprogramação 

financeira173. Não sendo suficiente para a solvência do Estado, o governo decretou e reconheceu 

o “estado de calamidade pública” no âmbito da administração financeira fluminense, por meio 

do Decreto Estadual nº 45.692, de 17 de junho de 2016, e da Lei Estadual nº 7.483, de 08 de 

novembro de 2016. 

As autoridades estatais, no entanto, optaram por não frear o gasto tributário. Criaram, com base 

no Convênio ICMS nº 42/16 e na Lei nº 7428/16, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal 

(FEEF)174, condicionando a manutenção do benefício fiscal ou a fruição de novas renúncias ao 

pagamento pelo beneficiado de 10% da diferença entre o valor do ICMS calculado com e sem 

a utilização do incentivo. E com isso, procedeu-se ao enquadramento de inúmeras empresas nos 

programas de fomento. No auge da crise financeira, sem que houvesse qualquer demonstração 

de eficiência ou eficácia, os incentivos tributários chegaram ao maior volume histórico, 

representando quase 40% da receita de ICMS.  

Contrariando o modelo mental dos gestores públicos, a expansão dos incentivos tributários não 

gerou mais impostos ou alavancou o crescimento. A partir de 2013, a renúncia efetiva de ICMS 

superou o incremento na arrecadação de referido tributo, o que foi determinante para o estado 

de insolvência fiscal. 

Figura 5- Comparativo de Receita, Despesa e Renúncia 

 

Fonte: Receita (Contas de Governo TCE), Receita e Despesa (Balanço Orçamentário LRF) Nota: 

receitas e despesas (liquidadas), excluídas intraorçamentárias.  

 
manutenção e majoração dessa política de incentivos às atividades econômicas empresariais”. Ação Civil 

Pública nº 0334903-24.2016.8.19.0001, TJRJ, p. 09. 
173 Em 2016, a receita estimada de R$ 75,7 bilhões foi reduzida para R$ 56,5 bilhões, por meio da Lei Estadual 

nº 7.415/2016. 
174 Atualmente, o FEEF foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário, criado pela Lei nº 8645/19, com a 

mesma finalidade.  
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Para tentar sanar o déficit, o governo anunciou uma série de medidas de contenção de despesas 

que recaíram basicamente sobre o custeio de bens e serviços públicos, entre elas: a suspensão 

de reajustes salariais, o aumento das alíquotas de contribuição previdenciária, o desconto de 

30% dos vencimentos de inativos, o corte de gratificações, o fim de programas sociais e a 

extinção de órgãos públicos175. Medidas que, no limite, demonstram ter havido uma 

transferência de renda dos servidores e dos cidadãos para as empresas fomentadas, sem que 

houvesse qualquer evidência sobre a eficiência dessa intervenção para conter os efeitos da crise 

e impulsionar a economia fluminense. 

Os atos do governo do Estado foram questionados pelo Ministério Público Estadual na ação 

civil pública nº 0334903-24.2016.8.19.0001, cuja inicial demonstra a inconstitucionalidade e 

ilegalidade dos programas de fomento, uma vez que, constituídos majoritariamente de 

benefícios unilaterais, não apresentavam melhorias nos indicadores socioeconômicos 

necessários para justificar e legitimar as ajudas estatais. Além disso, comprova que o gasto 

tributário foi determinante para o desequilíbrio financeiro, comprometendo a capacidade do 

Estado de manter a máquina administrativa e prover serviços essenciais ao exercício de direitos 

fundamentais. Cite-se, por exemplo, o contingenciamento de créditos destinados à assistência 

hospitalar móvel de urgência, leito de UTI, compra de medicamentos básicos, oferta de 

transporte escolar, atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, proteção à 

criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social, formação de policiais, entre 

outros176. 

Com efeito, os dados colhidos na referida ação e nos processos do TCE/RJ177, quando da análise 

das contas de governo nos exercícios de 2016, 2017 e 2018, demonstram que o Estado do Rio 

de Janeiro deixou de investir o mínimo de 12% da receita tributária no custeio da saúde 

 
175http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/governo-do-rio-anuncia-pacote-de-medidas-para-combater-

crise.html  
176 A ausência de razoabilidade/proporcionalidade nas ações de fomento e a proteção deficiente de direitos 

fundamentais, além da inconstitucionalidade e ilegalidade, foram reconhecidas na decisão judicial em primeiro 

grau, a qual determinou ao Estado i) que se abstenha de conceder ou ampliar benefícios tributários sem a prévia 

e específica mensuração do impacto econômico-financeiro da medida; ii) a revisão de todos os benefícios fiscais 

em vigor que não tenham observado os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal ou os critérios da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. Posteriormente, no entanto, o Tribunal de Justiça julgou procedente o recurso de 

apelação do Estado do Rio de Janeiro. Recursos extraordinários propostos pelo MPRJ ainda estão pendentes de 

julgamento pelos Tribunais Superiores. ACP nº 0334903-24.2016.8.19.0001. Disponível em TJRJ. 

177 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Processos TCE nº 101.576-6/17; 113.304-

9/18; 101.949-1/19. 
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pública178, conforme determina o art. 198, §3° da CF/88 c/c art. 6° LC 141/12. A irregularidade 

também se repetiu na área da educação. Nos exercícios de 2017 e 2018, o investimento não 

atingiu o mínimo legal de 25%179. Aliás, houve considerável desinvestimento e retrocesso na 

política pública educacional já que, de 2013 para 2014, a despesa liquidada foi reduzida em 

mais de 25%, passando de R$ 8.260.684.635,00 para R$ 6.243.672.651,00, patamar em que se 

manteve até 2017180. 

Figura 6- Renúncia/despesas liquidadas por função  

 

Fonte: ACP nº 0334903-24.2016.8.19.0001 e Processo TCE nº 101.949-1/19 

 

A gravidade da situação financeira do Estado do Rio de Janeiro não deixou outra alternativa 

que não a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal181, previsto na LC nº 159/17. Por meio de 

planejamento acordado com a União, o governo se comprometeu a executar medidas de ajuste 

 
178 Conforme consta da análise de contas do exercício de 2018 (Processo TCE nº 101.949-1/19), na área da saúde, 

investiu-se 10,42% da receita em 2016; 6,03% em 2017 e 5,56 % em 2018. Percentuais abaixo do mínimo 

constitucional de 12%.  
179 Em 2017, conforme consta no Processo TCE nº 101.949-1/19, o custeio de ações com educação atingiu o 

percentual de 24, 38% e em 2018, 24, 82%. 
180 Sobre a redução dos incentivos fiscais no ano de 2018, concluiu o TCE/RJ no Processo nº 101.949-1/19: 

“Analisando os gráficos, observa-se, ainda, redução expressiva (na ordem de 39%) da renúncia efetiva entre 

2017 e 2018. O comportamento pode estar atrelado às vedações relativas à concessão de benefícios fiscais 

durante o Regime de Recuperação Fiscal, além do término do prazo de benefícios anteriormente concedidos, ao 

longo do exercício de 2018. Outras causas possíveis são a mudança de registro dos benefícios concedidos por 

atos normativos estaduais, como o Decreto nº 37.888/2005, que passaram a ser registrados como ‘Monif’, ou 

seja, valores que não geram renúncia efetiva de receita, e a redução dos benefícios decorrentes das Leis Estaduais 

nos 3.188/99 e 6.331/12277”. Processo TCE nº 101.949-1/19. p. 12579 do relatório.    
181 O Regime de Recuperação Fiscal (RRF), aprovado pela Lei complementar 159/2017, foi criado para fornecer 

instrumentos para o ajuste de contas de Estados com grave desequilíbrio financeiro, o que ocorre quando (i) a 

receita corrente líquida (RCL) anual do Estado é menor do que a dívida consolidada ao final do último exercício; 

(ii) o somatório das suas despesas com pessoal, juros e amortizações seja igual ou maior que 70% da RCL; e 

(iii) o valor total de obrigações seja superior às disponibilidades de caixa. O Rio de Janeiro aderiu ao RRF, pois 

reunia esses três requisitos. 
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fiscal para poder fruir de instrumentos de reabilitação como: i) redução das prestações relativas 

aos contratos de dívidas administrados pelo Tesouro Nacional182; ii) suspensão temporária dos 

requisitos exigidos para contratação de operações de crédito, assim como das vedações e 

sanções aplicadas quando do descumprimento dos limites para despesas de pessoal e para a 

dívida consolidada; iii) suspensão da necessidade de comprovação, para as transferências 

voluntárias, de que o Estado está em dia com o pagamento de tributos, empréstimos e 

financiamentos devidos à União; iv) possibilidade de contratação de operações de crédito com 

garantia da União voltadas para ações específicas.  

Para conter a expansão do gasto tributário, o Poder Legislativo aprovou as Leis nº 7.495/16 e 

nº 7.657/17 vedando ao governador e ao Estado a concessão de incentivos fiscais, tributários 

ou financeiros ao setor privado durante o prazo de fruição do Regime de Recuperação Fiscal. 

Indo além, instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as causas da crise 

fiscal, reunindo informações e análises a respeito dos programas de incentivos fiscais, além de 

outras questões macroeconômicas. Em seu relatório final183, recomendou ao Executivo que 

alinhasse as concessões ao planejamento estratégico de desenvolvimento, definindo-se, desde 

logo: i) o propósito do benefício fiscal; ii) as metas de desempenho; iii) os benefícios líquidos 

para a sociedade; iv) demonstração de custo-benefício; v) análise de alternativas; vi) critérios 

de efetividade. 

Uma das medidas de ajuste do Plano de Recuperação Fiscal consiste na revisão e redução do 

gasto tributário em no mínimo 10 % ao ano, bem como a proibição de concessão, ampliação ou 

renovação de incentivos tributários sem a chancela do CONFAZ. Todavia, decorrido o prazo 

estabelecido de 03 anos, referida meta não foi cumprida, acumulando uma frustração de R$ 

1,72 bilhão em relação ao que fora planejado184.  

 

 

 

 
182 A suspensão do pagamento da dívida foi a solução encontrada para viabilizar o custeio de despesas básicas, 

como a manutenção da máquina estatal. No período de 2007 a 2016, o estoque da dívida do ERJ aumentou 

117%, passando de R$ 42 bilhões para R$ 108 bilhões, causando grande impacto nos resultados fiscais e 

demonstrando a insustentabilidade do endividamento. Desde 2016 a Dívida Consolidada Líquida (DCL) tem 

ultrapassado o limite de 200% da Receita Corrente Líquida (RCL), conforme determina o artigo 3º da Resolução 

nº 40/01. (Processo TCE nº 108.167-8/2016).  
183 Disponível em: https://www.luizpaulo.com.br/relatorio-da-cpi-da-crise-fiscal/ 
184 Relatório de Monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal, aprovado pela Resolução CSRRF nº 36, de 

05/11/20  
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Figura 7- Revisão de Incentivos Fiscais 

 

Fonte: Relatório de Monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal, set. 2020 

 

Observe-se que mesmo antes das medidas sanitárias de enfrentamento da pandemia do Covid-

19, o Estado já não estava cumprindo a meta de redução do gasto tributário. O inadimplemento 

aumentou o risco fiscal e criou embaraços para a renovação do PRF, a qual ainda está pendente 

de análise pelo Ministério da Economia185.  

A resistência dos gestores em enfrentar os problemas decorrentes das ações de fomento tem 

agravado o desequilíbrio das contas públicas. Não obstante a suspensão do pagamento da dívida 

e a redução da despesa liquidada, o Estado está no quinto exercício consecutivo de desequilíbrio 

fiscal, sendo que as Leis Orçamentárias anuais já registram o desequilíbrio de -33,2% em 2017, 

-15,9% em 2018 e -11,1% em 2019. Em consequência da ausência de crescimento da Receita 

Corrente Líquida, a Dívida Consolidada Líquida estadual alcançou R$165.205.181.856 no final 

de 2019, fazendo com que a relação da dívida com a receita (DCL/RCL) atingisse o patamar de 

282,08%; ou seja acima do limite legal de 200% definido pela Resolução n° 40/01 

do Senado Federal186. 

 
185 “Cumpre observar que, em decorrência de decisão cautelar do Ministro do Tribunal de Contas da União, 

posteriormente confirmada pelo Plenário da egrégia Corte de Contas, o estado do Rio de Janeiro deve 

permanecer no Regime de Recuperação Fiscal até que haja decisão do Ministério da Economia a respeito da 

prorrogação do Plano. A Secretaria do Tesouro Nacional está, neste momento, em tratativas com o estado do 

Rio de Janeiro no que se refere às medidas necessárias para a atualização do Plano de Recuperação Fiscal e a 

apresentação de medidas de ajustes complementares. O conselho acompanha essas tratativas e destaca que o 

cronograma de trabalho prevê que o ERJ submeterá novo Plano para avaliação do Ministério da Economia até 

15 de janeiro de 2021.” Relatório de Monitoramento do Plano de Recuperação Fiscal, aprovado pela Resolução 

CSRRF nº 36, de 05/11/20, pg.32.  
186 Vide Lei nº 8.731/20- Lei Orçamentária Anual 2020. Consulta em 08/01/20 

 Em http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aWCC42000007038 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/content/conn/UCMServer/uuid/dDocName%3aWCC42000007038
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Não restam dúvidas de que as medidas de revisão de incentivos tributários e de estruturação da 

governança precisam ser implementadas para superar os obstáculos que impedem o crescimento 

da receita e também para retirar os empecilhos que alteram as relações de mercado. Para tanto, 

o modelo mental, que estrutura as políticas de desenvolvimento e o comportamento dos agentes 

econômicos, deve ser alterado visando a estimular iniciativas que busquem a competitividade 

e eficiência em fatores diversos dos favores fiscais, tais como investimentos em habilidades e 

conhecimentos inovadores. No entanto, como alerta North, os modelos mentais são os aspectos 

de mais difícil tratamento.  

3.4 Impactos Econômicos: A Ineficácia dos Incentivos para Adensar a Estrutura 

Produtiva.  

A economia fluminense, embora ainda seja a segunda maior participação no PIB, apresenta 

baixo desempenho desde a transferência da capital para Brasília (1961) e a crise brasileira a 

partir da década de 80, carecendo até os dias atuais de um plano estratégico, eficaz e eficiente, 

para reverter a trajetória de desindustrialização. Ao analisar os problemas enfrentados para o 

desenvolvimento regional, o economista Bruno Sobral destaca que o estado do Rio de Janeiro 

deixou de ser a segunda para se tornar a quinta maior base industrial estadual mesmo com o 

notável desempenho da extração de petróleo e gás natural, estimulado mais por uma política 

nacional do que por qualquer estratégia de desenvolvimento estadual. Em uma perspectiva 

histórica, demonstra que a participação da indústria no valor de transformação industrial (VTI) 

nacional caiu pela metade (passou de 15,7% para 7,3%) entre o início da década de 1970 e 

2015, constatando que o estado não aproveita o processo de desconcentração econômica que 

ocorre em São Paulo187. 

Comparada com a média de produção industrial nacional, de 1991 a 2013, período de franca 

expansão dos incentivos fiscais, observa-se um quadro estrutural de queda e estagnação na 

economia fluminense. 

 

 

 

 

 

 
187 SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. A Evidência da Estrutura Produtiva Oca: o Estado do Rio de Janeiro 

como um dos Epicentros da Desindustrialização Nacional. Desenvolvimento regional no Brasil: políticas, 

estratégias e perspectivas / Organizadores: Aristides Monteiro Neto, César Nunes de Castro, Carlos Antonio 

Brandão - Rio de Janeiro: Ipea, 2017. p. 404/407. 
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Figura 8 

 

Sobral afirma haver tendência a uma estrutura produtiva oca; ou seja, um processo de 

desadensamento e desarticulação de importantes cadeias de produção, agravando as condições 

que impedem a indústria de transformação de se constituir no motor-chave do crescimento 

econômico e do progresso técnico188. Em consequência, o Estado apresenta um problema 

estrutural de geração de receita, o qual foi agravado com a redução do preço do petróleo e a 

elevação da dívida pública alavancada com os empréstimos destinados à infraestrutura dos 

jogos internacionais que tiveram palco no território fluminense, levando a economia local a 

uma recessão econômica de difícil solução. Quando do início da crise, em 2014, o PIB do Rio 

de Janeiro era três vezes menor que o de São Paulo, mas a receita tributária líquida era quase 

cinco vezes menor, uma perda de 56,6% ou de R$ 22,3 bilhões anuais189  

 
188 “Trata-se de um esvaziamento que leva ao esgarçamento do tecido produtivo e à ociosidade de uma série de 

recursos no território. Isso ocorre por uma perda de diversificação e complexidade produtiva a partir de uma 

trajetória centrada na capacidade de sobrevivência operacional com menor valor agregado (conteúdo local). 

Portanto, a noção de estrutura oca se associa a um conjunto disperso de especializações setoriais em uma região 

e com pouca coerência do ponto de vista de uma divisão territorial do trabalho. Como consequência, revela uma 

economia muito dependente do aproveitamento de algumas vantagens já reveladas que passam a ser 

consideradas suas vocações por suas elites decisórias, inclusive muitas vezes provocando situações de euforia 

exagerada sobre suas potencialidades. Embora existam brechas para alguns ganhos de competitividade em 

nichos setoriais isolados, não há o enfrentamento dos problemas estruturais, o que impede o surgimento de novas 

vantagens competitivas mais sistêmicas. Isso significa que, ainda que seja possível listar um conjunto de 

atividades dinâmicas, estes não são setores líderes a ponto de gerar efeitos indutores e poder de arrasto 

significativos. [...] Dito em outras palavras, é uma economia mais suscetível a sofrer (e com mais intensidade) 

os rebatimentos de qualquer crise internacional e nacional.” Id.  
189 SOBRAL, Bruno L B. A crise no Rio não deve ser tratada como crise do Rio. Revista Eletrônica GeO 

Uerj, 2017. Disponível em https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj/article/viewFile/32056/22977 
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Esse problema histórico, que tem sua raiz na desindustrialização, demanda intervenção nacional 

e estadual sobre a economia para reverter a lógica do desencadeamento produtivo que afeta o 

mercado fluminense. No entanto, envolvido na tensão federativa, o Estado do Rio de Janeiro 

nunca apresentou uma proposta consistente e racional de desenvolvimento regional capaz de 

combater a raiz do problema. As soluções aventadas em regra se limitavam à concessão de 

vantagens fiscais aleatórias e descoordenadas.  

Não se questiona que o fomento das atividades produtivas é uma das alternativas para enfrentar 

o problema da “economia oca”. Tais recursos, associados a outras estratégias de política 

pública, poderiam ter sido concedidos para agentes ou setores estratégicos das cadeias 

produtivas enfraquecidas para alcançar metas específicas de crescimento ou inovação, 

aumentando a arrecadação tributária a médio e longo prazo.  

No entanto, as ações implementadas, em razão da baixa qualidade da política industrial, não 

atuaram nas bases de dinamização da economia e não promoveram o adensamento produtivo 

necessário, deixando de efetuar a articulação em cadeia com setores estratégicos que pudessem 

gerar efeitos indutores e crescimento significativo. Em consequência, o retorno esperado em 

termos de arrecadação não foi alcançado. Ao contrário, o que se viu foi a contração significativa 

da receita pública, um crescente desequilíbrio fiscal e o aprofundamento da crise econômica 

em nível superior à média nacional.     

De fato, as crescentes vantagens fiscais e creditícias concedidas à indústria não tiveram o 

potencial indutor pretendido e não conseguiram implementar mecanismos de reversão da 

desindustrialização. Conforme observado pelos órgãos de controle, os incentivos tributários 

eram concedidos, em regra, por solicitação dos setores interessados e os processos decisórios 

não se vinculavam a um programa estruturado de fortalecimento dos arranjos produtivos e 

logísticos. Formulados sem diagnósticos ou análises econométricas, os incentivos fiscais não 

foram orientados para combater a raiz do problema e não apresentaram efeito sistêmico 

relevante para reverter a estagnação da economia fluminense.  

Por outro lado, o crescente endividamento do Estado e o déficit público recorrente, agravado 

pelas renúncias de receita de ICMS, acabaram acarretando a insolvência do Estado e 

inviabilizando a execução de políticas públicas estruturantes por meio de gastos orçamentários 

e financeiros em fatores essenciais para a atração de investimentos, como infraestrutura, 

qualificação do trabalho, ciência e tecnologia, entre outros.  
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Figura 9- Investimento versus Renúncia Efetiva 

 

Fonte: Renúncia de Receita (Contas de Governo TCE),  

Receita e Despesa (Balanço Orçamentário LRF)      

 

Pode-se argumentar, como geralmente se ouve dos setores beneficiados, que as ajudas estatais 

foram essenciais para que o quadro não fosse agravado. Todavia, o argumento é apenas retórico 

se desprovido, como o é, de qualquer estudo empírico ou avaliação ex post. Até o momento, 

não são conhecidas eventuais avaliações do poder público sobre a efetividade de tais 

intervenções.   

Os indicadores econômicos reforçam a conclusão de que a estratégia utilizada não promoveu o 

adensamento da cadeia produtiva industrial como se desejava190. Dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, 

apresentados no Sistema de Contas Regionais191, revelou que, entre 2002 e 2017, o Rio de 

Janeiro teve o pior resultado na variação em volume do PIB, com média de 1,4% ao ano. Nesse 

período, apesar da expansão dos programas de fomento, o estado reduziu sua participação em 

2,2%, o que foi atribuído às perdas das indústrias extrativas. Em 2002, o estado representava 

60,0% da atividade nacional e passou para 31,0% em 2017.  

 

 

 
190 Ibidem, p. 21. 
191 “O Sistema de Contas Regionais, em virtude de suas particularidades, estima o Produto Interno Bruto - PIB 

pelas óticas da produção e da renda, apresentando informações referentes ao processo de produção e geração da 

renda regionalmente. A ótica da produção mostra o resultado do processo de produção, valor da produção, menos 

o consumo intermediário, de cujo saldo, o valor adicionado bruto por atividade econômica, somado aos 

impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos resulta o valor do PIB. Pela ótica da renda, o PIB é igual à soma 

da remuneração dos fatores de produção, isto é, corresponde ao somatório das remunerações dos empregados, 

com o rendimento misto bruto, mais o excedente operacional bruto e o total dos impostos, líquidos de subsídios, 

sobre a produção e a importação”. Sistema de Contas Regionais. 2017. IBGE 
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Tabela 5-Variação do PIB de 2002/2017 nos 11 estados com maior 

participação no PIB 

 

UF 
Participação 

no PIB 

Variação 

acumulada 

2002/2017 

Variação anual 

média 

2002/2017  

Pará 2,4% 64,3% 3,4%  

Goiás 2,9% 60,8% 3,2%  

Distrito Federal 3,7% 57,9% 3,1%  

Pernambuco 2,8% 45,7% 2,5%  

Brasil 100,0% 42,5% 2,4%  

Santa Catarina 4,2% 42,4% 2,4%  

Paraná 6,4% 41,0% 2,3%  

São Paulo 32,2% 39,5% 2,2%  

Bahia 4,1% 38,3% 2,2%  

Minas Gerais 8,8% 36,4% 2,1%  

Rio Grande do Sul 6,4% 30,0% 1,8%  

Rio de Janeiro 10,2% 23,3% 1,4%  

Fonte: IBGE: Sistema de Contas Regionais 

 

No mesmo sentido, foi constatado que, em 2017, quando o Brasil voltou a crescer e apresentou 

variação positiva da produção de 1,3% em relação ao ano anterior, o estado do Rio de Janeiro 

teve a mais baixa participação do PIB, com variação negativa: 

“Os estados com os menores resultados em volume do PIB de 2017, da 25ª a 27ª, 

Paraíba, Sergipe e Rio de Janeiro, apresentaram quedas. Rio de Janeiro, único a 

apresentar variações negativas na Agropecuária (-2,0%), na Indústria (-3,1%) e nos 

Serviços (-1,5%), foi fortemente afetado pelos desempenhos das atividades: 

Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços 

complementares (-8,2%), Construção (-14,8%), Comércio e reparação de veículos 

automotores e motocicletas (-2,5%) e Administração, defesa, educação, saúde 

públicas e seguridade social (-0,7%), que juntas somavam 48,5% de sua economia em 

2016.”192 

Tais dados demonstram que o problema do estado vai muito além da crise nacional e que os 

programas de incentivos não estão focalizados nas causas de estagnação e declínio da economia 

 
192 IBGE. Sistema Nacional de Contas Públicas: Brasil, 2017. Contas Nacionais n. 68. Disponível em 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101679_informativo.pdf 
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local. No ano de recuperação, em que 24 entes federativos apresentaram variações positivas, o 

estado do Rio de Janeiro, mesmo com o alívio do regime de recuperação fiscal, teve crescimento 

negativo em quase todos os setores importantes.  

No que tange à geração de emprego, entre 2002 a 2014, o estado apresentou crescimento médio 

no setor abaixo da média nacional e um dos piores índices do Sul e Sudeste193. Tal desempenho 

caiu ainda mais nos anos seguintes. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio de 

Janeiro tem uma das mais altas taxas de desocupação do país (19,1%), ficando atrás somente 

da Bahia (20,7%), de Sergipe (20,3%) e de Alagoas (20,0%).194  

Sobral argumenta que embora seja possível potencializar a competitividade em nichos setoriais, 

uma transformação estrutural exige a intervenção em complexos logístico-produtivos, no 

aprofundamento da divisão territorial do trabalho e em maiores articulações da rede urbana. 

Porém, a economia local permanece dominada por atividades pouco indutoras e dependente da 

circulação de renda já existente, como o comércio varejista195. Há de se ressaltar que o efeito 

positivo de fomento a esse setor seria um menor crescimento dos índices inflacionários. Tal 

efeito, contudo, não é observado. A evolução dos índices do IPCA e INPC, entre 2007 a 2015, 

são convergentes em demonstrar que a região metropolitana do Rio de Janeiro está entre as 

localidades que registraram maior aumento inflacionário, quando comparada com São Paulo, 

Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Salvador.196    

Outro dado relevante foi a constatação de que os programas de fomento não contribuíram 

efetivamente para desconcentração produtiva e crescimento de regiões pouco favorecidas no 

interior do estado. Dados apurados nas LOAs de 2015 e 2016 revelam que 95% das renúncias 

de receita ocorreu em favor das regiões mais desenvolvidas: 1) a região metropolitana, 62%; 2) 

Médio Paraíba, 15,47%; 3) Centro-Sul, 11,53%; 4) Serrana, 4,93%; 5) Norte, 2,62%; 6) 

Noroeste, 1,89%; 7) Baixada Litorânea, 1,23% e 8) Costa Verde, 0,16%197. Observando a 

 
193 Cf. Observatório de benefícios fiscais - Jogando Luz na escuridão, p. 22/23. 
194 Disponível em https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all 
195 SOBRAL, Bruno Leonardo Barth. Finanças Públicas Fluminense e Tensão Federativa: Uma Abordagem 

da Crise a partir das Especificidades Econômicas e do Marco de Poder. 
196 Cf. Observatório dos Benefícios. - Jogando Luz na escuridão.  Junho/2016. p. 24/25. Disponível em 

https://apublica.org/wp-content/uploads/2016/11/Relato%CC%81rio-Observato%CC%81rio-dos-

Benefi%CC%81cios.pdf  
197 Id. p. 11/12.  

 

https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=desemprego&searchphrase=all
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participação das regiões no PIB estadual, verifica-se que os incentivos tributários reforçaram a 

tendência de concentração. 

Figura 10 - PIB a preço corrente/Estado do Rio de Janeiro198 

 

Fonte: IBGE 

Além da ausência de focalização, devem ser considerados os efeitos que os programas de 

fomento causam sobre a concorrência, uma vez que que, conforme vimos no capítulo 2, essa 

forma de intervenção na economia altera artificialmente as condições das trocas comerciais e, 

se excessivas e inadequadas, podem causar externalidades negativas que geram ineficiência 

econômica e criam barreiras ao desenvolvimento, colocando-se como obstáculo aos objetivos 

pretendidos pelo gestor. A falta da racionalização e controle do fomento pode acarretar: i) na 

criação de ilhas fiscais dentro de um mesmo território, afetando os agentes econômicos não 

beneficiados que suportam uma carga tributária maior; ii) no aumento da complexidade do 

sistema tributário e do custo de transação das empresas, reduzindo a eficiência do ambiente de 

negócios; iii) na indução de decisões alocativas ineficientes, que estabelecem a dependência 

das atividades produtivas aos incentivos fiscais concedidos, entre outros. 

Embora tais efeitos devam ser estimados, monitorados e avaliados periodicamente durante a 

formulação e execução de programas de fomento, o Estado do Rio de Janeiro, segundo apontado 

pelos órgãos de controle externo, não realizou tais procedimentos de forma que são 

desconhecidos os impactos concorrenciais ou as barreiras aos agentes não beneficiados. Tal 

aspecto é relevante porque a alíquota do ICMS chega a 20% das operações no estado do Rio de 

Janeiro199 (ICMS mais FECP), tendo elevada composição nos preços dos produtos. Na ação 

 
198 IBGE. Produto Interno Bruto dos Municípios. Rio de Janeiro. 2018. Disponível em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/pesquisa/38/47001?tipo=cartograma&indicador=46997 
199 Há duas tabelas que definem a cobrança do ICMS: a interna, para operações que ocorrem dentro do estado, e a 

interestadual, para operações que iniciam em um estado e se destinam a outro. As alíquotas interestaduais são 

12% para os estados localizados na região sul e sudeste do Brasil, salvo Espírito Santo; 7% para os estados 

localizados nas demais regiões e Espírito Santo; 4% quando se tratar de mercadorias importadas que atendam 
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civil pública acima mencionada, consta a informação de que 80 mil sociedades empresariais de 

porte médio não estão enquadradas em qualquer programa de fomento200, ao passo que 3000 

empresas fruem da dezena de bilhões de reais que representam as renúncias efetivas. Ressalte-

se, portanto, o aumento generalizado do custo de transação.  Nesse sentido, concluíram os 

auditores da fazenda estadual201:  

 “Uma revisão dos valores das renúncias abre as portas para uma diminuição das 

alíquotas gerais do ICMS, das alíquotas mais gravosas sobre energia, combustíveis e 

serviços de comunicação, e do adicional do Fundo de Pobreza (FECP), que tornam o 

Estado do Rio de Janeiro a unidade federada com a maior carga tributária do ICMS, 

um dos fatores que interferem negativamente no ‘CUSTO RJ’, tanto quanto as 

deficiências nos demais setores, como a segurança, por exemplo. [...] Ajudar um 

conjunto de empresas de certos setores, ao mesmo tempo em que se aplicavam as 

alíquotas de ICMS mais gravosas do país, só serviu para deixar a economia do RJ 

estagnada e o Tesouro Estadual dependente dos efeitos anabolizantes das receitas 

extraordinárias do petróleo e do gás”. 

Não se pode desconsiderar que a alta carga tributária aliada à ausência de transparência sobre 

o retorno econômico e social do favorecimento fiscal a determinadas empresas ou setores gera 

aumento da sonegação fiscal e dos custos administrativos com a fiscalização, impactando ainda 

mais as finanças públicas e os serviços essenciais. A instituição de mecanismos que assegurem 

a efetividade das ações de fomento é tão necessária quanto a reforma tributária. 

A ineficiência econômica também resulta da má gestão dos incentivos tributários. As ações 

judiciais nº 0276963-62.2020.8.19.0001 e nº 0319490-97.2018.8.19.0001 propostas pelo 

Ministério Público Estadual revelam um caso emblemático. Visando atrair empreendimentos 

de grande porte para o município de Barra do Piraí e promover o desenvolvimento regional, 

Estado e Município concederam incentivos fiscais para instalar uma fábrica de lácteos. Iniciada 

 
ao disposto na Resolução do Senado nº 13/12 e no Convênio ICMS 38/13, independentemente da localização do 

estado.  http://www.fazenda.rj.gov.br 
200ACP 0334903-24.2016.8.19.0001: “Promotor de Justiça: Tem ideia hoje, pelo declarado no sistema, ou no DUB 

ou no SISGFIT, quantas empresas hoje usufruem do benefício fiscal, computado pela Fazenda [...]? 

Subsecretário: Nesse recadastramento recente, acusou 3 mil empresas que estão hoje ativas e que se 

manifestaram como usufruindo benefício. Pode ser um número maior, que não veio até o Estado se apresentar. 

Promotor de Justiça: Sabe quantas empresas tem hoje com inscrição estadual ativa emitindo notas no Estado do 

Rio de Janeiro? Subsecretário: O número tal é mais ou menos 280 mil empresas, mas dessas, 200 mil são do 

Simples. O Simples não está enquadrado no benefício. Dentre os outros, 80, 40 mil pessoas jurídicas estariam, 

em tese, aptas a pleitear qualquer benefício em qualquer segmento. [...] 50 mil contribuintes poderiam estar 

pleiteando esses benefícios”. Disponível em http://www.tjrj.jus.br/  
201 Cf. Observatório dos Benefícios. p. 29/30. Disponível em https://apublica.org/wp-

content/uploads/2016/11/Relato%CC%81rio-Observato%CC%81rio-dos-

Benefi%CC%81cios.pdf  

http://www.fazenda.rj.gov.br/
http://www.tjrj.jus.br/
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a construção do pátio fabril, o grupo econômico fomentado desistiu do negócio porque não 

havia produção de leite suficiente na localidade e não seria eficiente trazer a matéria-prima de 

outro estado. Após tratativas ilícitas estabelecidas por agentes políticos, o empreendimento foi 

repassado ao grupo econômico concorrente com vantagens extraordinárias: ampliou-se o 

benefício fiscal do setor de lácteos e promoveu-se a concessão de mais incentivos às outras 

atividades do grupo econômico por meio da criação e alteração arbitrária de programas de 

fomento. 

A visão rentista dos empresários associada ao projeto de poder dos governantes gerou uma 

renúncia de ICMS de mais de meio bilhão de reais, além do “efeito carona” a outras sociedades 

empresariais. Não foram realizadas análises de impacto ou efetividade e tampouco foi 

divulgada qualquer avaliação de custo-benefício. Além da dependência de recursos fiscais e do 

desestímulo à inovação, o negócio implementado prejudicou os produtores de leite da 

localidade, que passaram a ter seus insumos equiparados tributariamente a outros, de mesma 

natureza, advindos de outros entes da federação. 

A corrupção, reconhecida e relatada pelos dirigentes do grupo econômico beneficiado, foi a real 

motivação dos programas de fomento em questão. Tal fato evidencia o terceiro risco relevante 

que deve ser considerado quando do manuseio das ajudas públicas.  

3.5 Impactos Políticos: Projetos de Poder e Interesses Rentistas  

Os impactos dos incentivos fiscais na esfera política decorrem da constatação de que os 

governantes podem criar, manter ou ampliar tais benesses com desvio de finalidade, fazendo 

prevalecer seu interesse particular, eleitoral ou não, em detrimento dos objetivos 

constitucionais, conforme demonstrado por Zelekha e Sharabi. Portanto, o controle sobre a 

motivação é essencial para assegurar a integridade dos atos concessivos. 

No entanto, um dos principais pontos ressaltados pelos órgãos de controle externo, nos 

documentos pesquisados, é a deficiência da motivação. A tomada de decisão sobre a formulação 

de programas de fomento ou enquadramento dos beneficiários não estava baseada em 

planejamento fiscal ou estudos econométricos isentos que demonstrassem a relação causal entre 

os objetivos pretendidos e os incentivos criados. Em muitos casos, não era possível sequer 

definir qual era o objetivo do fomento. Em regra, identificou-se que o fundamento das decisões 

administrativas decorria dos dados e argumentos apresentados pelos próprios interessados, sem 

a necessária validação pelos órgãos competentes.  
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Se a forma como a ajuda pública é formulada determina sua efetividade, questiona-se como foi 

possível a expansão das políticas de fomento de forma tão precária e por quase duas décadas? 

Além do argumento onipresente da guerra fiscal, que justificava qualquer decisão sobre o gasto 

tributário, o Tribunal de Contas apontou dois aspectos do sistema que permitiam essa união 

arriscada entre excesso de discricionariedade e insuficiência de motivação: falhas do controle 

interno e ausência de transparência.   

De forma geral, observou-se grande desarticulação entre os órgãos estatais incumbidos das 

políticas de fomento, a ausência de normatização clara a respeito de suas atribuições e ausência 

de procedimentos rigorosos que definissem e controlassem os atos administrativos em cada 

etapa do fomento. As atribuições, que variam conforme os programas de fomento, eram 

divididas de modo não sistematizado e não coordenado entre as Secretarias de Fazenda e 

Desenvolvimento Econômico, a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 

de Janeiro (CODIN) e a Agência Estadual de Fomento (AGERIO). No procedimento de 

concessão ou enquadramento, a Secretaria de Fazenda não fazia estudo de impacto 

orçamentário, mas se limitava, quando muito, a verificar se a empresa postulante encontrava-

se regular no cadastro fazendário ou possuía débitos inadimplidos e exigíveis202. E mesmo 

assim, foram identificados diversos casos de enquadramento de agentes econômicos devedores 

do Estado, violando os requisitos legais.   

Também foram identificadas lacunas institucionais relacionadas ao acompanhamento 

estruturado e sistemático dos requisitos e contrapartidas das empresas beneficiárias. Apenas 

benefícios que tinham Termo de Acordo (TARE) eram acompanhados pela CODIN, o que 

consistia basicamente em receber as informações dos próprios beneficiados, sem qualquer 

espécie de conferência ou análise crítica203. Como consequência da ausência de procedimentos 

 
202  No Processo TCE n° 108.773-3/16 é relatado que as autoridades estatais alegaram que os estudos de impacto 

orçamentário eram realizados pela SEFAZ somente quando solicitados pela Assembleia Legislativa ou Casa 

Civil, o que raramente acontecia. Na maior parte dos casos, era de responsabilidade dos órgãos responsáveis 

pelo pedido (não possuem elementos necessários à realização de tais estudos, tampouco quadro técnico 

capacitado para tanto), ou o que é mais complicado: apresentado pela própria empresa solicitante.  E conclui: 

“A fragilidade no controle fica mais evidente quando, em resposta à solicitação de apresentação dos estudos de 

impacto orçamentário-financeiro feita pela Equipe de Auditoria, a Secretaria de Estado de Fazenda e 

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

não estariam disponíveis para a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, responsável pelos dados que 

subsidiam a elaboração das peças orçamentárias e de planejamento”. Tribunal de Contas do Estado do Rio de 

Janeiro. Processo TCE n° 108.773-3/16. p. 126/128 
203 “O Relatório de Auditoria alerta, ainda, que, segundo informação prestada por responsável pela Divisão de 

Acompanhamento, o procedimento vigente consiste em receber das empresas, semestralmente, declaração 

contendo dados relativos às contrapartidas constantes de Termo de Acordo, em que a declarante afirma serem 

verdadeiras as informações apresentadas. Torna-se, portanto, inviável atestar o cumprimento das obrigações 

assumidas pela empresa sem o adequado cruzamento e crítica das informações prestadas.” Ibidem. p. 144. 
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e metodologias adequadas de governança, verificou-se a fruição indevida de benefícios fiscais 

por empresas que não preenchiam as condições de enquadramento ou não cumpriram suas 

contrapartidas e tampouco eram fiscalizadas. Como exemplo, cite-se o caso debatido na 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – ALERJ, durante a CPI da Crise Fiscal 

realizada em 2019204, de uma sociedade empresarial que, beneficiada com incentivo financeiro, 

havia se comprometido a gerar 1.700 empregos novos e, ao longo do tempo, descumpriu a meta 

e ainda demitiu 2.200 funcionários. Até aquele momento não tinha sido cancelado o benefício 

ou aplicada qualquer sanção. Ou ainda, o caso da empresa multinacional do ramo alimentício 

que descumpriu a contrapartida de construir uma fábrica no estado, entre outras irregularidades, 

não obstante tenha fruído de cerca de R$ 235 milhões em incentivos tributários de ICMS205.  

Foi identificado também que os órgãos responsáveis pela gestão dos benefícios fiscais não 

realizavam as necessárias avaliações de efetividade a fim de medir os impactos, positivos ou 

negativos, decorrentes das ações de fomento. As decisões sobre manutenção, cancelamento ou 

ampliação não estavam respaldadas por critérios empíricos. 

Essa inexistência de elementos mínimos sobre as razões de fato e de direito que fundamentaram 

as decisões impactou significativamente a transparência das ações de fomento. As atas de 

reuniões da Comissão encarregada da análise dos pedidos de concessão e enquadramento 

(CPPDE), por exemplo, não registravam discussão sobre aspectos relevantes das intervenções, 

tais como os impactos fiscais e econômicos. Da pesquisa qualitativa realizada nas ações 

judiciais acima referidas, observa-se que a Procuradoria do Estado, salvo raras exceções, 

analisava apenas aspectos formais e superficiais, eximindo-se de exigir a demonstração de 

requisitos constitucionais ou da aplicação do artigo 14 da LRF, como a motivação do ato, os 

estudos técnicos de suporte da decisão, as análises de impacto orçamentário e as medidas de 

compensação das renúncias efetivas.   

Ressalte-se, ainda, que nenhum dado sobre benefício fiscal é publicado no portal de 

transparência estadual, sendo completamente desconhecido do cidadão os valores renunciados 

em prol na iniciativa privada, o destino de tais recursos e os benefícios socioeconômicos 

pretendidos206. Defendem os gestores estaduais que tais informações estão resguardadas pelo 

 
204 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Relatório Final da CPI da Crise Fiscal, 

p. 273. A Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada pela Resolução nº01/2019 da ALERJ com o objetivo de 

identificar as origens e consequências da crise fiscal enfrentada pelo Estado do Rio de Janeiro e os atos 

irregulares que possam ter sido cometidos por gestores públicos.  Disponível em 

https://www.luizpaulo.com.br/relatorio-da-cpi-da-crise-fiscal/ 
205 Ação Civil Pública nº 0100709-40.2020.8.19.0001. 

206  Consulta ao Portal da Transparência Fiscal em 05/12/20. http://www.fazenda.rj.gov.br/ 
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sigilo fiscal previsto no artigo 198 do Código Tributário Nacional. Sobre o tema, foi verificada 

em pesquisa jurisprudencial no site do TJRJ a existência de 32 mandados de segurança207 

impetrados, em 2018 e 2019, pelo Grupo de Apoio Especializado no Combate à Sonegação 

Fiscal – GAESF do Ministério Público do Rio de Janeiro em face de autoridades estaduais 

requerendo acesso a documentos relacionados ao gasto tributário e que foram negados sob 

alegação de que são sigilosos208. Um segredo que custa muito caro para a população por impedir 

o controle social e ser um facilitador dos desvios reiteradamente perpetrados.   

Nesse contexto, determinadas políticas de fomento foram capturadas por agentes econômicos e 

objeto dos atos de corrupção praticados nos últimos governos, conforme revelam diversas ações 

criminais e cíveis propostas pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual, entre elas:  

Tabela 6 - Relação incentivos tributários/corrupção 

Ação Penal ou  

Ação Civil Pública 

Decreto/ato de ofício Setor/empresa 

beneficiados 

Vantagens indevidas 

obtidas pelo agente 

político  

 

Operação Ponto Final 

Ação penal nº 

 0505915-08.2017.4.02.5101209 

 

ACP   

 nº 0319490-97.2018.8.19.0001  

 

Decreto nº 44.550/14 - 

reduz a base de cálculo do 

ICMS da prestação de 

serviço de transporte; 

Incentivo incidente sobre o 

óleo diesel 

 

Decretos 44.568/14; 

44.550/14; 43.167/11 

 

 

Transporte de 

passageiros por 

ônibus 

 

Enriquecimento ilícito 

(propina);  

Enriquecimento ilícito  

 

e doação de campanha por 

meio de caixa 02 

Ação Penal 

Operação Cadeia Velha  

ACP   

 nº 0319490-97.2018.8.19.0001  

Lei 6979/15 
Construção 

Civil; 

Petroquímico 

Enriquecimento ilícito 

  

Doação de campanha; 

Caixa 02 e caixa 03 

ACP   

 0319490-97.2018.8.19.0001210 

 

Decreto 29.042/01 

   Leite Doação de campanha 

 
207 Desse total, 25 tiveram a ordem concedida e os demais ainda estão em tramitação. 
208 Mandados de Segurança: 0071128-51.2018.8.19.0000; 0067980-32.2018.8.19.0000; 0207364-

07.2018.8.19.0001; 0055590-30.2018.8.19.0000; 006798469.2018.8.19.0000; 0067959-56.2018.8.19.0000; 

0068020-14.2018.8.19.0000; 0058799-07.2018.8.19.0000; 0224574-71.2018.8.19.0001; 0067974-

25.2018.8.19.0000; 0002006-14.2019.8.19.0000; 0066887-34.2018.8.19.0000; 0067979-47.2018.8.19.0000; 

0057011-55.2018.8.19.0000; 0057024-54.2018.8.19.0000; 0057945-13.2018.8.19.0000; 0058265-

63.2018.8.19.0000; 0061410-30.2018.8.19.0000; 0061450-12.2018.8.19.0000; 0062556-09.2018.8.19.0000; 

0064665-93.2018.8.19.0000;  0280141-87.2018.8.19.0001; 0280178-17.2018.8.19.0001; 0280215-

44.2018.8.19.0001; 0069528-92.2018.8.19.0000; 0315818-81.2018.8.19.0001; 0045484-72.2019.8.19.0000; 

0045492-49.2019.8.19.0000; 2014.00.948.043.2019.8.19.0000; 0031800-46.2020.8.19.0000; 0162902-

91.2020.8.19.0001; 0273026-44.2020.8.19.0001. Disponível em TJRJ  
209 Disponível em http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/rio-de-janeiro 
210 Referida ação civil pública, em curso na 15ª Vara Cível da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, demonstra a prática 

de atos de improbidade administrativa dos réus ao utilizar, com desvio de finalidade e abuso de poder político e 
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ACP   

 nº0319490-97.2018.8.19.0001  

Decreto 44.945/14      Carne  Doação de campanha 

ACP 

 nº 0319490-97.2018.8.19.0001 

Decretos 45.420/15 e 

45.446/15;  

Bebidas/cerveja  Enriquecimento ilícito 

(propina); 

Doação de campanha 

Ação Civil Pública por ato de 

improbidade administrativa nº 

0075730-48.2019.8.19.0001 

Decretos Estaduais n° 

41.860/09 e 44.134/13 

Importadora de 

insumo para 

cerveja 

Enriquecimento ilícito 

(propina) 

Fonte: TJRJ e TRF 2ª Região 

 

As fragilidades institucionais e suas drásticas consequências evidenciam que o Estado perdeu 

o domínio das ações de fomento e da capacidade de induzir os agentes produtivos. Pela 

dinâmica estabelecida, os benefícios foram concedidos, renovados e ampliados conforme a 

demanda dos setores econômicos, os quais apresentavam os dados, formulavam as propostas e 

não eram submetidos à necessária fiscalização. As políticas de desenvolvimento regional foram, 

na prática, terceirizadas para os próprios interessados. 

Não havendo avaliações qualificadas sobre o planejamento, objetivos e metas do fomento, o 

enquadramento nos programas existentes ou a concessão de novos benefícios ganhou uma via 

expressa por meio de aproximação entre os interessados e os agentes públicos e políticos do 

Estado. Uma decisão sobre a renúncia de centena de milhões de reais era tomada em poucos 

dias úteis, com trâmite acelerado por diversos órgãos da administração, sem os estudos 

pertinentes, sem aprovação do Legislativo ou do CONFAZ e sem os necessários estudos de 

impacto fiscal e econômico, revelando a captura dos órgãos do Estado para a defesa de 

interesses privados.  

De outra ponta, agentes econômicos beneficiados contribuíram com o enriquecimento ilícito e 

o projeto de poder do então governador Sérgio Cabral211 e seu grupo político. De fato, ao 

 
econômico, a função estatal de fomento à atividade econômica através da concessão de incentivos fiscais e 

financeiros, visando a beneficiar indevidamente determinadas sociedades empresariais, em troca de vultosas 

propinas que foram dissimuladas em doações eleitorais destinadas à campanha majoritária para governador e 

algumas campanhas proporcionais do grupo político ligado ao então chefe do Poder Executivo local. Liminar de 

bloqueio de bens foi concedida, mas ainda não há sentença judicial. Consulta em 06/09/2019.  
211 O ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (2007/2014), já foi denunciado 31 vezes 

perante à Justiça Federal e uma vez perante à Justiça Estadual por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, 

organização criminosa, entre outros praticados durante sua gestão. Dos processos em andamento, 14 já foram 

julgados em primeira instância, condenando-o à pena privativa de liberdade que já somam quase 293 anos. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/16/mpf-faz-nova-denuncia-contra-sergio-cabral-por-

corrupcao.ghtml. Seu sucessor, Luiz Fernando Pezão (2014 a 2018) também foi denunciado pela prática de 

corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Processo 0500350-92.2019.4.02.5101, 

em curso na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/16/mpf-faz-nova-denuncia-contra-sergio-cabral-por-corrupcao.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/09/16/mpf-faz-nova-denuncia-contra-sergio-cabral-por-corrupcao.ghtml
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analisar os dados da Justiça Eleitoral sobre os gastos de campanha dos candidatos na eleição 

majoritária de 2014, verifica-se que o partido dos governantes da época gastou quase oito vezes 

mais que o candidato derrotado em segundo turno e 2,3 vezes mais do que a soma dos gastos 

de campanhas de todos os outros seis candidatos que participaram no primeiro turno212.  

Em complemento, o Ministério Público apurou que os maiores volumes de recursos destinados, 

de forma lícita e ilícita, às campanhas políticas relacionadas ao grupo beneficiado foram doados 

pelos grupos econômicos mais beneficiados com os programas de incentivos, entre eles as 

empresas envolvidas no projeto da fábrica de leite em Barra do Piraí.  

O abuso do poder econômico não passou despercebido pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Estado do Rio de Janeiro. Ao julgar a Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 7299-

06.2014.6.19.000213, em face de Luiz Fernando Pezão e Francisco Dornelles, eleitos governador 

e vice-governador do Estado do Rio de Janeiro nas eleições estaduais de 2014, bem como do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a Justiça Eleitoral identificou captação 

ilícita de recursos e conduta vedada a agentes públicos, especialmente o abuso de poder político 

e econômico. No curso da ação, restou demonstrado que mediante utilização indevida da 

máquina pública, inclusive em ações de fomento, determinadas empresas obtiveram benefícios 

financeiros em momentos próximos ao período eleitoral, os quais foram seguidos de doações 

vultosas às campanhas dos investigados. Segundo o TRE/RJ, isso desestabilizou a lisura do 

pleito, comprometendo a normalidade e legitimidade das eleições.  

Portanto, considerando os fatos apurados pelos órgãos de controle externo nos processos de 

concessão e controle dos incentivos fiscais, bem como os dados das eleições de 2014, pode-se 

inferir a existência de forte correlação entre a política de fomento implementada pelo Estado 

do Rio de Janeiro na última década e atos de corrupção ou desvio de finalidade praticados por 

agentes políticos que exerciam ampla discricionariedade para decidir sobre quando, como e 

quem poderia ser desonerado da carga tributária. 

 

 

 
212 Dados extraídos da ação civil pública nº 0319490-97.2018.8.19.0001  
213 “O TRE/RJ julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar Luiz Fernando de Souza e Francisco 

Dornelles por abuso de poder político e econômico, aplicando-lhes as sanções de inelegibilidade e cassação de 

seus diplomas, na forma do art. 22, XIV, da LC nº 64-90, afastando, todavia, as imputações de conduta vedada 

previstas no art. 73 da Lei nº 9.504-97 e determinando a convocação de novas eleições, com fulcro no art. 224, 

§ 3º do Código Eleitoral.” AIJE 7299-06. 2014.6.19.000- Senota 9/2/170 Des. Relator designado André Fontes. 
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CAPÍTULO 4 

 

O CONTROLE DO FOMENTO NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPEIA - UMA 

PERSPECTIVA DE DIREITO COMPARADO 

 

Nos capítulos antecedentes, demonstramos o distanciamento entre a prática e a base 

normativa/teórica dos incentivos fiscais no Brasil, em especial pelos entes subnacionais. A 

omissão da União na coordenação dos interesses locais, entre outros fatores, propiciou o 

surgimento de forte conflito federativo fiscal, levando os Estados a competir pela atração de 

investimentos, internacionais e nacionais, no intuito de alavancar as políticas de 

desenvolvimento regional. Foram implementadas ações isoladas de fomento, após concessão 

de ampla discricionariedade aos governadores, mas tais iniciativas não foram acompanhadas de 

controle sobre a efetividade das decisões políticas.  

Logo, criou-se um estado de coisas inconstitucional que, além de causar insegurança jurídica 

no ambiente de negócios, contribuiu para a crise fiscal que se apresenta até os dias atuais. Sem 

planejamento e sem avaliação, o fomento suprime parte relevante da receita pública, como no 

caso do Rio de Janeiro, que chegou a comprometer 38% da arrecadação em período de séria 

constrição financeira. Sem evidências de sua efetividade, as ajudas estatais causam efeitos 

colaterais devastadores de âmbito fiscal, econômico e político. Nas atuais crises econômica e 

financeira, agravada pela pandemia de Covid-19, fortalecer o sistema de controle, 

especialmente das renúncias de receita, é essencial para promover o reequilíbrio fiscal e a 

retomada do crescimento.  

Identificada a inobservância das regras de regência do fomento e o fato de que, apesar do 

excessivo gasto tributário, não ocorreu o desenvolvimento pretendido, pergunta-se como 

resolver esse complexo problema? Em busca de uma solução realista, procuramos no cenário 

internacional um modelo mais eficaz, do qual seja possível extrair boas práticas de governança 

que sejam aplicáveis ao aprimoramento das instituições brasileiras. Ao nosso ver, o arcabouço 

normativo e institucional da União Europeia constitui uma interessante fonte de pesquisa em 

razão de uma curiosidade inquietante: como o bloco econômico europeu evita potenciais 

conflitos fiscais entre os 28 (27 após o Brexit) países membros soberanos para decidir sobre 

regras tributárias e intervir na economia em prol do desenvolvimento? Como é possível 
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assegurar a estabilidade do mercado interno? Quais os pilares de um sistema capaz de garantir 

a efetividade das ajudas estatais e evitar os impactos negativos?  

De fato, controlar as ações de fomento dos Membros tem sido um grande desafio para a União 

Europeia. O debate sobre essa função estatal foi bastante aprofundado nos setores público, 

privado e acadêmico dos diversos Estados, assim como pelos Parlamento, Conselho e Comissão 

da União Europeia. Na análise da evolução histórica, é possível verificar como o arcabouço 

institucional foi consolidado com regras de controle, mecanismos de eficácia e com a criação 

de instituições sólidas para lidar com o ciclo completo do fomento. 

4.1 Evolução do Sistema de Ajudas Estatais da União Europeia: Constante 

aperfeiçoamento e adaptação para o dinamismo da economia 

Desde o Tratado de Paris, celebrado em 1951 para estabelecer a Comunidade Europeia do 

Carvão e Aço, o controle das ajudas estatais é uma questão central para assegurar a integração 

do bloco econômico e maior eficiência das trocas comerciais, evitando que recursos públicos 

sejam utilizados para criar arranjos artificiais e distorções na concorrência. No acordo, foi 

consignado que qualquer subsídio ou auxílio somente poderia ser concedido a nível 

supranacional, vedando tais iniciativas aos Estados-Membros.  

Hofmann e Micheau registram que, à época, havia duas linhas teóricas. A primeira (injury-only 

school), defendida pelos Estados Unidos da América, considerava que a concessão de 

incentivos e subsídios é útil para contribuir com o alcance de importantes objetivos nacionais e 

que seu controle deveria ser realizado pelo próprio Estado. Eventuais distorções deveriam ser 

amenizadas por medidas compensatórias. A segunda corrente (anti-distortion school) tendia a 

compreender tais instrumentos de forma negativa, em razão dos riscos de distorção da 

concorrência, de conflitos fiscais e do estímulo às práticas comerciais ineficientes. Dessa forma, 

qualquer subsídio que afetasse o mercado internacional deveria ser proibido, conforme previsto 

no Tratado de Paris214. 

Em 1957, o Tratado da Comunidade Econômica Europeia215, renomeado em 2007 como 

Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE) ou Tratado de Lisboa, definiu o conceito 

 
214 HOFFMANN, Herwig C.H.; MICHEAU, Claire. State Aid Law of The European Union. Oxford University 

Press, p. 19 
215 Também conhecido como Tratado de Roma, o Tratado Constitutivo da Comunidade Econômica Europeia foi 

assinado por França, Itália, Alemanha Ocidental, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, estabelecendo um mercado 

e impostos alfandegários externos comuns, uma política conjunta para a agricultura, políticas comuns para o 

movimento de mão de obra e para os transportes, e fundava instituições comuns para o desenvolvimento 
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de ajuda estatal como todo auxílio concedido pelos Estados ou proveniente de recursos estatais 

à iniciativa privada, estabelecendo os seguintes critérios a serem observados: criação de 

vantagens com recursos públicos, seletividade dos beneficiários, afetação do mercado e 

distorção da concorrência.  Adotando a linha teórica da segunda escola, o Tratado disciplinou 

regras de concorrência e manteve a proibição da concessão de ajudas estatais diretamente pelos 

Membros, mas admitiu algumas exceções em que tais medidas poderiam atender aos interesses 

econômicos de toda comunidade e, portanto, seriam compatíveis com o mercado comum.  

O art. 107, 2 do TFUE dispõe sobre os auxílios que, de antemão, são considerados compatíveis 

com o mercado interno, quais sejam: aqueles de natureza social atribuídos a consumidores 

individuais, os destinados a remediar danos causados por calamidades ou acontecimentos 

extraordinários e aqueles atribuídos às regiões afetadas pela divisão da Alemanha. No item 3 

são listadas hipóteses em que a compatibilidade depende de certas condições, entre elas: a) 

promoção do desenvolvimento regional, quando o nível de vida seja anormalmente baixo ou 

exista grave situação de subemprego; b) realização de um projeto importante de interesse 

europeu comum, ou para sanar uma perturbação grave da economia de um Membro; c) 

promoção do desenvolvimento setorial ou regional quando não altere as condições das trocas 

comerciais de maneira que contrariem o interesse comum; d) promoção da cultura e 

conservação do patrimônio histórico. 

O Tratado atribuiu à Comissão Europeia216 a função de realizar a supervisão permanente dos 

regimes de auxílio, cabendo-lhe a propositura de medidas protetivas dos interesses 

supranacionais. Conforme procedimento básico previsto no art. 108, disciplinado pelo 

Regulamento (CE) nº 659/1999, a execução dos auxílios do item 3 do TFUE dependia de prévia 

notificação e da autorização da Comissão. Verificando incompatibilidade com o mercado 

interno ou a existência de auxílios ilegais, a Comissão tem o poder/dever de determinar a 

supressão ou modificação dos auxílios abusivos, bem como a competência de exigir a adoção 

de providência visando à devolução das vantagens e recuperação dos recursos públicos. Se o 

 
econômico. Em 2007, com o total de 27 Estados-Membros, o tratado foi renomeado, passando a ser conhecido 

como Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFUE). 
216 A Comissão é o órgão executivo da União Europeia, que presta apoio na definição da direção política e 

estratégica do mercado comum, propõe novos atos legislativos, acompanha a respectiva execução, assim como 

gere o orçamento da UE. Está organizada em direções-gerais, que são comandadas por um comissário. No que 

tange às ajudas estatais, a Diretoria-Geral de Competição aplica diretamente as regras relacionadas à 

concorrência (artigos 101.º a 109.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE) a fim de garantir um melhor 

funcionamento dos mercados da UE, mediante uma concorrência livre e leal entre as empresas, em benefício 

dos consumidores, das empresas e da economia europeia em geral. Em 

https://ec.europa.eu/dgs/competition/index_pt.htm 

https://ec.europa.eu/dgs/competition/index_pt.htm


  

98 

 

Estado descumprir a decisão administrativa, a Comissão ou qualquer Estado interessado pode 

recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia para garantir o enforcement e a 

eficácia do sistema217.  

Cabe à Comissão propor ao Conselho218 a normatização dos processos necessários para a 

aplicação dos artigos 107 e 108 do Tratado, bem como a regulação das ações de fomento que 

dispensem a notificação e prévia autorização do órgão central. Com as diretrizes formuladas 

pela Comissão e as contribuições da Corte de Justiça, as regras de controle foram 

paulatinamente aprimoradas ao longo dos últimos sessenta anos, evoluindo de uma vedação 

completa ao fomento isolado dos Estados-Membros para um sistema mais flexível, com maior 

dinamismo e eficiência nas intervenções estatais.  

Ao contrário do que se poderia imaginar, essa flexibilização não enfraqueceu o controle desses 

atos, mas aprimorou o sistema para melhor atender aos interesses supranacionais. Nesse 

contexto, destaca-se a importância de dois recentes processos de reforma: o State Aid Plan e o 

State Aid Modernization. 

4.1.1 State Aid Plan: Diretrizes para redução e maior eficácia das ações de fomento   

O primeiro amplo programa de reforma do sistema de fomento foi implementado entre os anos 

de 2005 e 2009, baseando-se na ideia “menos e mais orientados”. O objetivo central consistiu 

em incentivar os Estados-Membros a reduzirem os níveis globais de incentivos fiscais, 

tornando-os mais focados e eficientes. Além disso, foram estabelecidos procedimentos para 

desburocratizar a supervisão da Comissão, viabilizando análises mais acuradas nos casos de 

grande impacto. 

O State Aid Plan preconiza esforços para estabelecer definições prévias sobre os incentivos 

fiscais que, de antemão, poderiam ser declarados compatíveis com os objetivos supranacionais, 

liberando a Commission para as análises mais relevantes. Destaca-se a adoção do General Block 

 
217 Registre-se que, em razão da natureza política de tais instrumentos, tais dispositivos podem ser afastados por 

decisão unânime do Conselho Europeu, que diante de condições excepcionais pode atender a pedido de qualquer 

Estado-Membro e decidir que um auxílio, instituído ou a instituir, deve ser considerado compatível com o 

mercado interno (TFUE, art. 108.2). 
218 O Conselho Europeu é a instituição da EU, composto pelos chefes de Estado ou de Governo dos Estados-

Membros, que define as orientações e prioridades políticas gerais da União Europeia, negociando e adotando 

atos legislativos, na maioria dos casos juntamente com o Parlamento Europeu, pelo processo legislativo 

ordinário, também conhecido por "codecisão". O Conselho legisla com base em propostas que lhe são 

apresentadas pela Comissão Europeia. Em https://www.consilium.europa.eu/pt/council-eu/ 
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Exemption Regulation219 (GBER), regulamento que estabelece procedimentos, requisitos e 

condições para um grupo de incentivos que estão isentos de notificação à Comissão. Atendidas 

as diretrizes e regras, os auxílios têm a presunção de compatibilidade com o mercado comum, 

mas ficam sujeitos a um controle posterior que pode ser acionado com uma denúncia de algum 

interessado ou mesmo de ofício pela Comissão. As hipóteses referem-se às ajudas estatais 

destinadas às pequenas e médias empresas, à pesquisa, tecnologia e inovação, à proteção do 

ambiente, ao emprego e à educação, aos auxílios que respeitem o mapa de desenvolvimento 

regional aprovado pela Comissão, à infraestrutura de banda larga, à cultura e conservação do 

patrimônio, entre outros220.  

Para cada categoria, o regulamento estabelece conceitos uniformes, situações de 

enquadramento e exclusão, procedimentos objetivos, limites quantitativos e regras claras sobre 

transparência e monitoramento. Os Estados devem disponibilizar as informações sobre cada 

auxílio concedido, bem como apresentar relatórios anuais à Comissão com a juntada de todos 

os dados relevantes do desenho do auxílio e de sua execução, viabilizando o efetivo controle e 

aderência aos dispositivos legais. 

A Comissão editou ainda o Código de Boas Práticas para a condução dos procedimentos de 

controle dos auxílios estatais221 e outras normatizações que auxiliam na interpretação e 

aplicação das regras previstas no Tratado de Lisboa. Visando a conferir celeridade às decisões 

da Comissão, foi prevista uma fase preliminar, na qual o Estado Membro pode apresentar os 

estudos relacionados aos programas de fomento e discutir informalmente questões relevantes 

com a Comissão, evitando, assim, futuros entraves. 

 
219 REGULAMENTO (CE) nº 800/2008 DA COMISSÃO, de 6 de agosto de 2008, que declara certas categorias 

de auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado (Regulamento 

geral de isenção por categoria). Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0800&from=en 
220 Outros importantes documentos editados à época foram The Enabling Regulation, The Guidelines On Regional 

Aid, Minimis Regulation, The Procedural Regulation.   
221“A Comissão deseja reafirmar este compromisso por meio da publicação do presente Código de Boas Práticas, 

a fim de tornar os procedimentos mais eficazes e produtivos possível para todas as partes em causa... O principal 

objetivo deste código consiste em estabelecer orientações para a condução corrente dos procedimentos em 

matéria de auxílios estatais, promovendo por este meio o espírito de cooperação e de mútua compreensão entre 

os serviços da Comissão, as autoridades dos Estados-Membros, a comunidade jurídica e os operadores 

econômicos. 3. Uma melhoria bem sucedida dos procedimentos em matéria de auxílio estatais pressupõe 

disciplina de ambas as partes e um compromisso mútuo por parte da Comissão e dos Estados-Membros. Assim, 

ainda que a Comissão não possa ser responsabilizada pelas consequências de uma falta de cooperação dos 

Estados-Membros e das partes interessadas, não deixará de envidar esforços no sentido de melhorar a condução 

das suas investigações e do seu processo interno de decisão, de modo a garantir maior transparência, 

previsibilidade e eficiência dos procedimentos em matéria de auxílios estatais.” Código de Boas Práticas para a 

condução dos procedimentos de controlo dos auxílios estatais. Jornal Oficial da União Europeia, 16/6/2009.  

Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0616(02)&from=EN 
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Somado aos esforços anteriormente implementados, o State Aid Plan contribuiu para a redução 

dos auxílios estatais no âmbito da maioria dos Estados-Membros, estimulando uma atuação 

mais eficaz. Em 1992, os diferentes tipos de ajudas estatais existentes na média da União 

Europeia correspondiam a cerca de 1,1% do PIB do bloco econômico, e em 2011 registrou-se 

redução de mais de metade desse percentual, alcançando 0,51%222.  

4.1.2 O State Aid Modernization: Em busca de efetividade do fomento para enfrentamento 

da crise econômica  

No contexto dos impactos econômicos e financeiros provocados pela crise de 2008, a União 

Europeia implementou medidas importantes para assegurar a eficiência dos gastos públicos, 

bem como o equilíbrio fiscal dos Estados. Considerando a importância desses recursos no 

enfrentamento da crise e nos esforços que os governos empreendiam para impulsionar o 

crescimento em tempos de extraordinária restrição fiscal, foi implementado, em 2012, outro 

programa de reforma para modernizar e aprimorar as políticas públicas realizadas por meio de 

subsídios ou de incentivos tributários, permitindo rápidas, efetivas e seguras intervenções em 

resposta às mudanças na economia.  

O State Aid Modernization teve três objetivos principais: a) promover o crescimento 

estratégico, sustentável e inclusivo; b) otimizar o controle ex ante da Comissão nos casos com 

maior impacto no mercado interno, reforçando simultaneamente a cooperação com os Estados-

Membros; c) simplificar as regras e acelerar o processo de tomada de decisões223. As diretrizes 

estabelecidas nos subsistemas de ajuda estatal fortaleceram as regras de controle e permitiram 

que os Membros aprimorassem a estrutura administrativa interna para alcançar maior 

autonomia nas políticas de desenvolvimento.  

Ao mesmo tempo foram estabelecidos mecanismos de controle mais rígidos na fiscalização das 

ações de fomento com maior potencial distorcivo. Ao centralizar os esforços da Comissão em 

grandes projetos, considerados aqueles que envolvam mais de 130 milhões de euros em ajudas 

estatais ou outros requisitos específicos, foi possível aperfeiçoar a supervisão do regulador e 

aprofundar as avaliações de impacto de modo a minimizar os efeitos negativos dos atos de uma 

jurisdição sobre as outras.  

 
222 Cf. HOFFMANN e MICHEAU, op. cit. (nota 211). p. 13 e 14.  
223 Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões, «Modernização da política da UE no domínio dos auxílios estatais. COM (2012) 209 final. 
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Essa flexibilização conferiu maior dinamismo na atuação dos Membros e mais agilidade nas 

decisões da Comissão, sem descuidar do controle necessário sobre as externalidades 

concorrenciais e fiscais. A definição dos procedimentos contribuiu para proporcionar mais 

eficácia e transparência às decisões tomadas, permitindo escrutínio da motivação, por meio da 

realização de avaliação ex ante e da medição dos resultados socioeconômicos obtidos. De forma 

geral, restou assentado que somente serão compatíveis os incentivos que: i) contribuem para 

um objetivo de interesse comum bem definido; ii) sejam necessários para solucionar uma 

deficiência do mercado, eliminar um problema de equidade, coesão ou para criar condição que 

o mercado, por si só, não é capaz; iii) sejam adequados para atingir os objetivos; iv) alterem o 

comportamento dos beneficiários para criar novas atividades ou aumentar os investimentos; v) 

não sejam excessivos; isto é, apenas no limite do necessário para induzir investimentos ou 

atividades suplementares; v) tenham mecanismos de prevenção ou compensação de efeitos 

negativos indesejados na concorrência; vi) sejam transparentes. 

No que tange aos benefícios regionais (art. 107, 3, a e c do TFUE), por exemplo, foi publicado 

o Guideline on Regional Aid224, estabelecendo as condições de compatibilidade, bem como as 

orientações para assegurar a atuação nas bases econômicas estruturais visando à reversão das 

condições de estagnação, mas prevenindo os riscos concorrenciais. O modelo lógico extraído 

do documento determina a aplicação parcimoniosa e proporcional dos auxílios. Estabelece, 

desde logo, que “os regimes de auxílios devem fazer parte integrante de uma estratégia de 

desenvolvimento regional com objetivos claramente definidos”, o que deve ser demonstrado 

por estudos técnicos e avaliações que conciliem os incentivos planejados com os demais 

projetos e políticas públicas.  

Para tanto, o regulamento disciplina detalhadamente as hipóteses possíveis e as condições 

necessárias. Em termos gerais, são identificadas as regiões elegíveis, os limites máximos de 

ajuda estatal, os casos que justificam a concessão e aqueles inadmissíveis, os casos que 

dependem de prévia autorização da Comissão, bem como os procedimentos de tomada de 

decisão, avaliação e transparência. São detalhados os indicadores aplicáveis para medir a 

necessidade, adequação e proporcionalidade, conforme requisitos acima especificados.  

Da mesma forma, existem diretrizes semelhantes aplicáveis a cada subsistema de ajuda estatal 

prevista no artigo 107 do TFUE. O arcabouço normativo e institucional, dada sua importância 

 
224 COMISSÃO EUROPEIA. Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para 2014-2020. 

Jornal Oficial da União Europeia, 23/07/2013. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0723(03)&from=EN 
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para os objetivos comuns, está permanentemente submetido à revisão e ao monitoramento, 

adaptando-se ao dinamismo da economia e dos fatos internos e externos que impõem 

modificações na atuação dos Estados-Membros e da Comissão. 

Para atenuar as repercussões negativas decorrentes das medidas sanitárias de enfrentamento da 

pandemia do Covid-19, por exemplo, a Comissão emitiu, desde o início do surto, o 

“comunicado sobre medidas de auxílio estatal em apoio da economia no atual contexto do 

COVID-19”225, antecipando as ações de fomento que seriam compatíveis com os objetivos 

supranacionais, identificando os possíveis beneficiários, as hipóteses de enquadramento, as 

vedações e, ainda, as medidas para reparação futura dos cofres públicos226. Em sua maior parte, 

os auxílios permitidos são creditícios e financeiros, decorrentes de gastos diretos do orçamento, 

evitando-se as renúncias fiscais. Com essa medida, a Comissão permitiu a atuação célere dos 

Estados no suporte da economia em declínio, mas manteve o rigoroso regramento e controle 

sobre tais hipóteses, primando pela unidade do mercado interno e pela responsabilidade na 

gestão fiscal. 

Analisando o complexo modelo europeu de subsídios e incentivos à iniciativa privada e sua 

evolução ao longo do tempo, podemos extrair alguns elementos centrais de governança que 

favorecem a efetividade de projetos de desenvolvimento socioeconômico, minimizando os 

riscos de conflitos federativos e de impactos negativos inerentes a essa forma de intervenção 

estatal, entre eles: i) coordenação e regulação por órgão central; ii) racionalidade do processo 

decisório; iii) preferência por modalidades de fomento executadas por meio de despesas 

orçamentárias; iv) transparência das decisões e dos resultados; v) monitoramento e avaliação 

dos resultados; vi) análise de impacto regulatório das regras de controle. 

 
225 Para mais informação: “Comunicação da Comissão: Quadro Temporário Relativo a Medidas de Auxílio Estatal 

em Apoio da Economia no Atual Contexto do Surto de COVID-19. Disponível em  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/ 
226 Cite-se os itens 55 e 56 do Comunicado: “55. O Estado deve receber uma remuneração adequada pelo 

investimento. Quanto mais próxima das condições do mercado for a remuneração, menor será a possível 

distorção da concorrência causada pela intervenção do Estado. 56. A recapitalização COVID-19 deve ser 

reembolsada quando da estabilização da economia. A Comissão considera oportuno conceder ao beneficiário 

tempo suficiente para reembolsar a recapitalização. O Estado-Membro deve criar um mecanismo que incentive 

o resgate gradual”. 
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4.2 Controle de Incentivos Fiscais na União Europeia e Elementos Centrais de 

Governança 

4.2.1 Órgão Regulador Central: Supervisão e Coordenação das Ações de Fomento 

No desenho institucional da União Europeia, a Commission exerce importante papel para a 

integração do bloco econômico, atuando como um metarregulador e, com isso, possibilitando 

efetivo controle fora da atuação individual de cada país. O objetivo é assegurar o equilíbrio 

entre as políticas públicas desenvolvidas internamente pelos Membros e as finalidades 

supranacionais definidas nos Tratados, eliminando as ajudas incompatíveis com o mercado 

comum, prevenindo o surgimento de conflito fiscal e o efeito race to the bottom. 

O Tratado de Lisboa, em seus artigos 108 e 109227, atribui à Commission funções normativas, 

executivas e judicantes, subordinando indistintamente todos os Membros. Por meio da função 

normativa, cabe-lhe elaborar projetos de lei e regulamentos de sistematização das hipóteses, 

objetivos, limites, requisitos das ações de fomento, buscando assegurar que qualquer iniciativa 

em prol de agentes econômicos seja compatível com o mercado comum e capaz de promover 

benefícios coletivos. Tais propostas regulatórias são submetidas à aprovação do Conselho e do 

Parlamento Europeu para formar e aperfeiçoar o sistema normativo de controle das ajudas 

estatais, assim como proporcionar adequada interpretação dos princípios e regras, conferindo 

legitimidade, segurança e eficácia ao sistema. Além disso, cabe-lhe a elaboração de diretrizes e 

recomendações (hard e soft law) sobre os processos, procedimentos e metodologias aplicáveis 

pelos Membros quando da intervenção indireta na economia, assim como dos procedimentos 

metarregulatórios que disciplinam o trabalho interno da Comissão na análise dos benefícios 

impactantes.228 

As reformas institucionais implementadas nas últimas duas décadas (State Aid Plan e State Aid 

Modernization) contribuíram para refinar o ciclo do fomento, proporcionando maior celeridade 

nas decisões da Comissão sem descuidar do rigor necessário na elaboração, execução e 

avaliação das políticas financiadas com referido suporte às atividades privadas. Com isso, o 

sistema obteve maior flexibilidade para responder rapidamente aos períodos de crise, 

 
227 Tratado de Funcionamento da União Europeia, Art. 109: “O Conselho, sob proposta da Comissão, e após 

consulta do Parlamento Europeu, pode adoptar todos os regulamentos adequados à execução dos artigos 107.º 

e 108.º e fixar, designadamente, as condições de aplicação do n.º 3 do artigo 108.º e as categorias de auxílios 

que ficam dispensadas desse procedimento”. 
228 Nesse sentido, destaca-se o Regulamento (CE) Nº 659, de 22 de março de 1999, que estabelece as regras de 

execução dos artigos 108 e 109 do TFUE, especialmente os procedimentos adotados pela Comissão para análise 

das ajudas estatais. Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999R0659&from=FR 
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incrementando a eficácia e a eficiência dos recursos públicos destinados ao combate dos 

problemas diagnosticados.  

Interessante notar que, ao longo do tempo, o sistema passou de uma vedação total às ajudas 

estatais isoladamente por um Estado Membro, quando da formação do bloco econômico 

baseado na teoria do anti-distortion school, para uma flexibilização paulatina e controlada das 

intervenções, permitindo que as instituições fossem se adaptando e se capacitando para a gestão 

das ações de fomento. Por meio desse complexo arcabouço normativo, a Comissão estabeleceu 

um devido processo legal para regular cada categoria de ajuda estatal, construindo subsistemas 

com requisitos, limites, competências e fluxos específicos de controle. Destacam-se, por 

exemplo: The General Block Exemption Regulation (GBER), De minimis Regulation, Regional 

aid Guidelines, Research, Development and Innovation (RDI) Framework, Communication on 

State aid for important projects of common European interest (IPCEI Communication), Risk 

finance, Airport and aviation Guidelines, Energy and Environmental Aid Guidelines (EEAG), 

Rescue and restructuring Guidelines, the Railways Guidelines. 

Em sua função executiva, a Comissão exerce o papel de coordenação, supervisão e fiscalização 

das ajudas estatais, possuindo amplos poderes para autorizar, proibir e fiscalizar as respectivas 

concessões. Quando o incentivo tiver o potencial de causar grande impacto, segundo os critérios 

definidos em regulamento, o Estado deve submeter o projeto e seu planejamento à prévia 

autorização da Comissão, com todas as informações relevantes. Esta, por sua vez, avaliará os 

motivos da decisão, os riscos de distorção do mercado e eventuais alternativas.  Assim, referidos 

subsídios ou incentivos tributários somente entrarão em vigor com a rigorosa análise de 

compatibilidade e eventual aprovação pela Comissão. Nos casos que dispensam prévia 

aprovação, a Comissão exerce o poder fiscalizatório de avaliar o cumprimento das regras, 

instaurando um procedimento de investigação quando houver indícios de irregularidades.  

No exercício do papel judicante, o órgão regulador pode determinar a revogação ou modificação 

de qualquer ajuda estatal considerada abusiva ou ilegal, desde que respeitado o devido processo 

legal e o direito de manifestação dos interessados. Nesses casos, a Comissão poderá, inclusive, 

determinar a recuperação dos ativos ilicitamente concedidos. Havendo o descumprimento da 

decisão pelo Estado notificado, a Comissão ou qualquer Membro prejudicado poderá recorrer 
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à Corte de Justiça da União Europeia para garantir eficácia das medidas determinadas pela 

Comissão229.  

Esse mecanismo institucional tem por objetivo evitar barreiras ao livre comércio e a redução 

do bem-estar social em uma jurisdição em razão das externalidades criadas pelos benefícios 

concedidos por outra.  Ainda que existam outros mecanismos para preservar o mercado interno 

e a consecução dos objetivos comuns, no que tange aos efeitos das ajudas estatais, o trabalho 

de coordenação, supervisão e fiscalização da Comissão mostra-se imprescindível para assegurar 

o equilíbrio de forças econômicas dentro do bloco, evitando o eminente risco de um conflito 

fiscal.  

4.2.2 Racionalidade do Processo Decisório: Focalização e Efetividade 

A existência dessa instância administrativa superior, por si só, já impõe aos Membros a 

necessidade de aprimorar seus processos de formulação de políticas públicas financiadas com 

fomento à iniciativa privada. Tendo que justificar a tomada de decisão, os membros devem 

demonstrar, por meio da realização de diagnósticos e avaliação racional, a necessidade, 

adequação e proporcionalidade das ajudas que querem implementar.  

Embora a decisão sobre a estratégia de atuação do Estado frente a determinado problema seja 

discricionária, há limites rígidos sobre a utilização de instrumentos que afetem outras 

jurisdições. Toda política baseada em subsídios deve ser elaborada e analisada no contexto dos 

fundamentos de constituição da União Europeia, incluindo os princípios gerais, o respeito aos 

direitos fundamentais, à harmonização da legislação tributária230 e aos objetivos comuns 

previstos nos acordos governamentais. Não são compatíveis com as finalidades da comunidade 

as políticas aleatórias e isoladas que se distanciam das decisões do Conselho ou do Parlamento 

ou que violam os valores e regras instituídos no sistema normativo. 

 
229 TFUE, Art. 108-2: “Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas 

observações, verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é 

compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107.º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 

abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar. Se o 

Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qualquer outro Estado 

interessado pode recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, em derrogação do disposto nos 

artigos 258.º e 259.º”. 
230 Art. 113 do TFUE: “O Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo legislativo especial, 

e após consulta do Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, adota as disposições relacionadas com 

a harmonização das legislações relativas aos impostos sobre o volume de negócios, aos impostos especiais de 

consumo e a outros impostos indiretos, na medida em que essa harmonização seja necessária para assegurar o 

estabelecimento e o funcionamento do mercado interno e para evitar as distorções de concorrência”. 
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Mesmo em âmbito discricionário, os Estados são obrigados, pelo dever de cuidado e de boa 

governança, a motivar suas decisões de intervenção no mercado, demonstrando a racionalidade 

econômica e jurídica da ajuda estatal que se pretende implementar. Dessa forma, devem levar 

em consideração dados empíricos, premissas fáticas, análises técnicas e a coerência entre causa 

e efeito, entre a ação planejada e os objetivos pretendidos. Além disso, devem avaliar, de 

antemão, os riscos concorrenciais, sob pena de indeferimento ou revogação do projeto. 

Submetidas à Commission, quer seja na análise prévia quer na posterior, a ajuda estatal será 

julgada incompatível se houver contradição ou insuficiente análise dos fatos relevantes. Em seu 

poder de supervisão, a Comissão deve ter a sua disposição todas as informações relevantes, 

técnicas e políticas. A partir de então, analisa se houve algum erro de avaliação ou violação dos 

processos instituídos, perquire se os fatos relevantes foram considerados, se foi demonstrada 

relação causal entre as ações e os objetivos pretendidos, a racionalidade econômica e os 

impactos em outra jurisdição. Cumpre observar que o processo permite e estimula a 

participação de interessados, sejam dos setores governamentais, do setor privado ou da 

sociedade civil. 

O princípio de boa governança se impõe sobre as funções desempenhadas pela Commission no 

exercício de suas funções regulatórias, cujas ações e decisões devem ser devidamente 

motivadas. No controle externo, a Corte de Justiça Europeia realiza a revisão das decisões da 

Comissão, quando acionada pelas partes interessadas. Observa-se, nesse particular, um campo 

fértil de pesquisa para compreender como e em que medida as decisões judiciais contribuem 

com a eficácia do sistema, fortalecem o poder da Comissão e neutralizam o efeito race to the 

bottom, que ocorre entre os entes federados no Brasil. 

A racionalidade exigida evita o crescimento excessivo dos incentivos fiscais, assim como 

direciona-os às metas supranacionais na medida em que o sistema e os subsistemas acolhem os 

objetivos estrategicamente traçados para o desenvolvimento sustentável. Da leitura do relatório 

sobre ajudas estatais (State Aid Scoreboard231) executadas em 2018, observa-se que, nos 

últimos anos, houve um aumento gradual das ações de fomento. No entanto, referidas ações 

não alcançam sequer 1% do PIB da EU. A média dos incentivos passou de 0,46% em 2013 para 

0,78% do PIB em 2018, o que correspondeu a 120,9 bilhões de euros (não contabilizadas as 

ajudas à agricultura, pesca e ferrovias). Ao verificar sua distribuição pelos países, verifica-se 

 
231European Commission.  State Aid Scoreboard, 2019. Disponível em 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/state_aid_scoreboard_2019.pdf 
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que os incentivos fiscais não chegam a 2% em nenhum país europeu, o que seria menos da 

metade do gasto tributário empreendido pelo governo federal do Brasil. Os países que utilizam 

maior volume de recursos com ajudas estatais são a República Tcheca e Hungria, representando 

1,5% e 1,8% do PIB nacional, respectivamente: 

 

Figura 11- Despesa total com auxílios estatais, excluindo auxílios à agricultura, pescas e ferrovias, 

como % do PIB nacional por Estado-Membro 

 

 

  Fonte: State Aid Scoreboard, 2019 

 

O segundo efeito desse modelo lógico é a orientação das ações estatais em áreas de 

desenvolvimento sustentável, promovendo a focalização dos recursos nas políticas e projetos 

com metas de preservação ambiental ou relacionados às fontes alternativas de energia232. O 

aumento das ajudas estatais, observado desde 2014, é atribuído à implementação da Agenda 

2030, um pacto global celebrado por 192 Países Membros das Nações Unidas cujo objetivo233 

 
232 “In an effort to fight climate change, promote the transition to a carbon-neutral economy and as part of the 

broader State Aid Modernization (SAM) process, the European Commission adopted a new set of rules on public 

support for projects in the field of environmental protection and energy savings in 2014. The Guidelines on State 

aid for Environmental Protection and energy 2014 – 2020 (EEAG)45, amending and extending the scope of the 

previous 2008 'State aid Guidelines on Environmental Protection' 46, were meant to support Member States in 

reaching their 2020 climate targets, while addressing the market distortions that may result from subsidies granted 

in support of renewable energy sources. In addition, they allowed Member States to relieve energy intensive firms 

particularly exposed to international competition from charges levied for the support of renewables and included 

new provisions on aid to energy infrastructure and generation capacity aimed at strengthening the internal energy 

market and ensuring security of supply.” State Aid Scoreboard, 2019, p.37 
233 Os dezessete objetivos da Agenda 2030 são: 1) erradicação da pobreza; 2) agricultura sustentável; 3) saúde 

universal; 4) educação de qualidade; 5) igualdade de gênero; 6) água e saneamento; 7) energia limpa e acessível; 

8) crescimento econômico e trabalho decente; 9) indústria, inovação e infraestrutura; 10) redução da 

desigualdade; 11) cidades sustentáveis; 12) consumo e produção responsável; 13) combate às mudanças 
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consiste em melhorar os índices de desenvolvimento humano e o uso racional e sustentável dos 

recursos naturais e dos ecossistemas: 

Figura 12 - Despesa total com auxílios estatais, excluindo auxílios à agricultura, pescas e ferrovias, 

como % do PIB da UE 28 

 

 

Fonte: State Aid Scoreboard, 2019 

Cerca de 55% do fomento (66,5 bilhões de euros) foi atribuído a inciativas privadas 

relacionadas à preservação ambiental e eficiência energética. Esses temas têm sido o objetivo 

principal em 20 Estados Membros, representando mais de 50% das despesas totais em 11 deles 

(Áustria, Bulgária, República Tcheca, Alemanha, Dinamarca, Estônia, Irlanda, Luxemburgo, 

Holanda, Romênia e Suécia).  

Figura 13 - Despesas com auxílios estatais, excluindo os auxílios à agricultura, pescas e ferrovias, 

por Estado-Membro em 2018 (em %) 

 

Fonte: State Aid Scoreboard, 2019 

 
climáticas; 14) preservação de recursos marinhos e 15) terrestres; 16) acesso à justiça, paz e instituições 

eficazes; 17) parceria e meios de implementação. Disponível em 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/cartilha-de-perguntas-e-respostas-dos-ods.html  
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Para todos os outros objetivos, os Membros gastaram cerca de 54,4 bilhões de euros, ou seja, 

0,34% do PIB em auxílios estatais. Nesse grupo, destacam-se os projetos com potencial de 

alavancar a economia e reverter estruturas estagnadas. Pesquisa, desenvolvimento e inovação 

são temas prioritários na Bélgica, Finlândia, Áustria, Irlanda, Holanda e Inglaterra, enquanto 

projetos de desenvolvimento regional representam o maior volume de ajudas estatais na 

Hungria, Polônia, Itália e em Portugal. Referidos objetivos correspondem, cada um, a cerca de 

9% do gasto total do PIB da UE (11,3 e 10,6 bilhões de euros, respectivamente). O 

desenvolvimento setorial, priorizado por Letônia e Malta, representa 7% (8,4 bilhões de 

euros)234. 

Os números demonstram que o conjunto de países da União Europeia, majoritariamente, apoia 

projetos de setores ou agentes econômicos quando há potencial de alcançar resultados positivos 

nos objetivos supranacionais, devidamente estabelecidos em acordos e decisões do Parlamento. 

A atuação conjunta nas mesmas direções, certamente, traz mais efetividade para as políticas 

implementadas. Ao mesmo tempo, a União Europeia consegue controlar em limite razoável o 

nível de incentivos fiscais, já que consegue mantê-los em valores inferiores a 1% da média do 

PIB, o que se mostra muito positivo para a manutenção da saúde fiscal e financeira dos Estados. 

Não obstante, há de se ressaltar que, apesar do rigoroso controle exercido pela Commission, o 

sistema de ajudas estatais tem limitações e, por vezes, gera tensões regionais. Recentemente, o 

Comissário Europeu para Economia e Finanças, Paolo Gentiloni, declarou que, pelo menos, 

seis países europeus adotam políticas fiscais agressivas, o que prejudica a concorrência dentro 

do bloco e gera uma evasão de 100 bilhões de euros por ano. Com esse diagnóstico, a União 

Europeia declarou que anunciará um pacote de medidas para implantar uma taxação equânime 

para empresas, evitando a utilização de paraísos fiscais e a transferência de sedes de empresas 

de um país para outro.235 

4.2.3 Gasto Direto X Gasto Indireto: Excepcionalidade da Renúncia de Receita 

No modelo sob análise, assim como no brasileiro, os auxílios estatais podem assumir várias 

formas: subvenções diretas, vantagens fiscais (isenções, reduções ou diferimentos), 

investimentos de capital, empréstimos bonificados/adiantamentos reembolsáveis ou garantias. 

A escolha da modalidade de fomento mais adequada normalmente decorre da análise da falha 

de mercado que se pretende corrigir ou do objetivo socioeconômico a ser atingido.  

 
234 State Aid Scoreboard, 2019, p. 19. 
235Disponível em https://pressmondo.com/uniao-europeia-quer-diminuir-guerra-fiscal-dentro-do-bloco/ 



  

110 

 

Todavia, diferentemente do Brasil, a União Europeia tem reduzido gradualmente as ajudas 

estatais promovidas por meio de normas tributárias indutoras, desde a edição do State Aid Plan. 

Há clara preferência ou orientação para as modalidades que são executadas através do 

orçamento. Comparando a evolução das ações de fomento por instrumento, o relatório aponta 

que as subvenções diretas são as mais utilizadas, preferência que vem se intensificando nos 

últimos anos.  Em 2018, as renúncias de receita representaram 32% do total, reduzindo 

gradativamente sua incidência quando comparada com os anos de 2009 (39%) e 2013 (37%):  

Figura 14 - Auxílios estatais por instrumento de auxílio, excluindo os auxílios à agricultura, pescas e ferrovias 

(em %)236 

 

Fonte: 2019, State Aid Scoreboard   

 

No entanto, as práticas entre os Estados-Membros variam muito, devendo ser registrado o alto  

índice de renúncia de receita na Dinamarca e no Reino Unido, que concederam 60% e 50% de 

incentivos tributários, respectivamente. Analisando o instrumento em relação aos objetivos 

pretendidos pelo conjunto dos Membros, verifica-se que o foco do gasto tributário destina-se 

majoritariamente a fomentar a exportação; ou seja, protege-se o mercado interno comum e são 

implementadas condições de expansão ao mercado externo: 

 

 

 

 
236 https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/state_aid_scoreboard_2019.pdf 
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Figura 15 - Auxílios estatais por objetivo e instrumento 

 

     Fonte: 2019, State Aid Scoreboard   

A estratégia de reduzir o gasto tributário está compatível com os objetivos estabelecidos no 

Tratado de Lisboa, uma vez que a harmonização e coesão dos sistemas tributários dos países 

integrantes é condição necessária para o bom funcionamento do bloco econômico, conforme 

preconiza o artigo 113:  

“O Conselho, deliberando por unanimidade, de acordo com um processo legislativo 

especial, e após consulta do Parlamento Europeu e do Comitê Econômico e Social, 

adota as disposições relacionadas com a harmonização das legislações relativas aos 

impostos sobre o volume de negócios, aos impostos especiais de consumo e a outros 

impostos indiretos, na medida em que essa harmonização seja necessária para 

assegurar o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno e para evitar as 

distorções de concorrência”. 

 4.2.4 Transparência dos Programas de Fomento: Instrumento de Eficácia e 

Responsabilização  

Um dos principais pilares do State Aid Modernization foi o aprimoramento da transparência de 

cada intervenção estatal realizada por meio de subsídios ou incentivos tributários, considerada 

um princípio basilar para proporcionar políticas públicas efetivas e viabilizar a 

responsabilização das autoridades concedentes. O raciocínio decorre da premissa de que quanto 

maior a transparência melhor o monitoramento de mercado e a eficácia das regulações que 

disciplinam os auxílios estatais, preservando a integridade da concorrência, a responsabilidade 

fiscal dos Membros e a eficiência alocativa dos recursos públicos.  
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No caso dos incentivos regionais, por exemplo, o Regional aid Guidelines237 determina, no item 

3.8, que, assim que concedido um auxílio, os Estados-Membros devem publicar num sítio Web 

pelo menos as seguintes informações: “o texto do regime de auxílio e as respetivas disposições 

de execução, a autoridade responsável pela concessão do auxílio, os beneficiários individuais, 

o montante de auxílio por beneficiário e a intensidade de auxílio”. Além disso, impõe a 

conservação das informações pelo prazo de 10 anos e o acesso, sem restrições, ao público em 

geral. 

A transparência assegura a conformidade com as regras e promove a simplificação das políticas 

públicas, a atuação estatal de forma mais célere e eficiente, bem como a redução de custos 

administrativos. Para tanto, é necessário que os cidadãos e as empresas possam acessar 

facilmente os dados e premissas sobre os auxílios concedidos: nome do beneficiário, montante, 

localização, setor e objetivo. 

Em 2016, foi publicada pesquisa de campo solicitada pela Comissão sobre percepção e 

consciência acerca da transparência dos auxílios estatais, na qual foram entrevistados mais de 

28 mil europeus em todos os Estados238. Em resumo, apurou-se que oito entre dez entrevistados 

não se sentiam bem informados sobre as ações de fomento em razão da dificuldade de acesso 

aos dados relacionados. Em complemento, os entrevistados responderam que o mecanismo 

mais eficiente para a transparência seria a publicação automática das informações relevantes 

sobre os programas de fomento, com linguagem simples e direta239. 

Diante disso, a Comissão disciplinou sobre os requisitos de transparência, aumentando a 

qualidade das informações e estabelecendo, desde então, a obrigatoriedade das autoridades 

competentes de fornecer informações sobre a motivação e concepção de cada auxílio estatal, o 

texto integral de cada medida e, para auxílios que excedam a 500 mil euros, os dados sobre a 

identidade do beneficiário, seu porte, a região e o setor de atividade em que opera, o tipo e o 

montante do auxílio, o objetivo pretendido, as contrapartidas, a data de concessão e a 

identificação da autoridade concedente240. Periodicamente, também devem ser publicadas as 

avaliações de efetividade. 

 
237 Disponível em https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0723(03)&from=EN 
238 European Commission. Perception and awareness about transparency of state aid. 2016. Disponível em 

http://europa.eu/!qt44mu 
239 Para mais informações: https://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2016/2016_004_en.pdf 
240 GBER, Art. 9 e Anexo III 
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Além da transparência ativa, com a publicação de dados e avaliações pertinentes em página de 

pesquisa na internet, foi estabelecido procedimento simplificado para obtenção de informações 

mais específicas por todos os interessados. Fortalecendo o controle social, a transparência 

viabiliza a proteção do mercado comum, assim como a responsabilização das autoridades 

concedentes que se desviarem das finalidades públicas.  

As decisões e relatórios da Comissão sobre a compatibilidade do auxílio com o mercado interno 

também são publicadas em portal eletrônico, com amplo acesso a todos os interessados241. 

Desde 2001, aliás, a Comissão publica anualmente um painel (scoreboard) de avaliação 

comparativa para os auxílios estatais com a finalidade de condensar informação transparente e 

acessível ao público sobre a situação geral dos auxílios estatais nos Estados-Membros e sobre 

as atividades de controle exercidas pela Comissão, conforme acima demonstrado. Os dados do 

relatório também são usados para análises estatísticas adicionais da comunidade científica, 

especialmente para avaliação dos resultados das políticas públicas relacionadas242. 

4.2.5 Monitoramento e Avaliação dos Resultados 

No sistema europeu, há a preocupação de se formular políticas públicas com base em evidências 

empíricas e teóricas. Portanto, as etapas de monitoramento e avaliação são indispensáveis para 

a tomada de decisões de alta qualidade, a alocação eficiente de recursos públicos, para atender 

às regras de transparência e viabilizar a responsabilização dos gestores. Inicialmente instituídos 

com foco nos gastos diretos, os procedimentos de avaliação foram se expandindo para outras 

funções por exigência dos órgãos de controle orçamentário e hoje abrangem todos os programas 

de fomento.  

Outrora as ajudas estatais eram formuladas após as avaliações ex ante e não havia uma 

uniformidade sobre a aplicação das avaliações ex post. Alguns Estados já possuíam métodos 

sofisticados de medição dos resultados, enquanto outros apenas avaliavam as políticas baseadas 

em despesas públicas. A partir dos programas de reforma, acima mencionados, a Comissão 

reuniu informações acadêmicas e empíricas sobre as melhores práticas para realização de 

avaliações de qualidade e estabeleceu diretrizes para uniformizar os procedimentos no âmbito 

dos Estados europeus.  Passaram a ser exigidas avaliações de impacto e de efetividade em 

 
241 Endereço eletrônico: https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public/search/home/ 
242 European Commission- State aid Scoreboard 2019 

 Disponível em https://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/state_aid_scoreboard_2019.pdf 
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alguns subsistemas de ajudas estatais, entre eles os incentivos regionais, bem como naqueles 

submetidos à supervisão da Comissão.  

Baseadas no princípio “you can’t improve what you can’t measure”243, as avaliações devem 

explicar se e em que medida os objetivos originais do programa foram cumpridos, bem como 

apurar os efeitos negativos sobre as finanças públicas e sobre o mercado. Por meio de evidências 

sólidas de causa e efeito, devem demonstrar se e como a ajuda mudou o comportamento dos 

beneficiários, se há diferença substancial em comparação ao grupo de não beneficiários 

(contrafactual), se ocorreram efeitos colaterais sobre a atividade de outras empresas, se a 

modalidade escolhida foi a mais adequada. 

As conclusões desses procedimentos são úteis e necessárias para subsidiar as decisões de 

renovação ou cancelamento dos benefícios e proporcionar novas diretrizes para que futuros 

projetos sejam mais eficazes e menos distorcivos. Exige-se que o planejamento da avaliação se 

faça desde a concepção do fomento, proporcionando a coleta de dados relevantes que 

contribuirão com a qualidade das análises. Para tanto, a Comissão elaborou um guia prático244 

que descreve os métodos mais relevantes para avaliações de impacto contrafactual, em linha 

com a literatura mais recente e as melhores práticas em nível internacional. Também descreve 

os principais elementos dos planos de avaliação, tais como: i) objetivos e lógica do fomento; ii) 

escopo da avaliação; iii) indicadores de resultado; iv) métodos; v) coleta de dados; vi) 

cronograma da avaliação; vii) órgão que conduz a avaliação; viii) publicidade e envolvimento 

das partes interessadas. 

Cada subsistema de fomento demanda um prazo de avaliação específico, mas é importante que 

sejam realizadas em um espaço de tempo relevante para identificar problemas e corrigir falhas. 

Para a maior parte dos benefícios, foi estabelecido um prazo de 04 anos para a divulgação do 

resultado, a contar da data de fruição dos benefícios. Outro aspecto importante consiste na 

imparcialidade do avaliador, sendo recomendado pela Comissão que sejam autoridades 

diferentes daquelas que concederam e que tenham a expertise técnica e metodológica 

necessária.    

 
243 “Evaluation contributes to better informed decision-making, is a beneficial learning process for all parties 

involved, facilitates transparency and accountability, and helps allocate scarce resources more efficiently. This 

makes it an integral part of the policy cycle, at both EU and national levels.” European Commission. You can’t 

improve what you can’t measure: State aid evaluation.  

Disponível em https://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/007_en.pdf 
244 European Commission. Common methodology for State aid evaluation; Brussels, 28.5.2014 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/state_aid_evaluation_methodology_en.pdf 

https://ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/007_en.pdf
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4.2.6 Análise de Impacto Regulatório 

Os efeitos regulatórios do State Aid Modernization (SAM) e sua contribuição para a efetividade 

das políticas públicas também são objeto de escrutínio constante, o qual tem a finalidade de 

apurar em que medida as regras e diretrizes implementadas pela Commission alcançaram os 

objetivos previstos, se fortaleceram o sistema de controle frente a evolução dos mercados 

internos e internacionais, bem como se há necessidade de atualização e aperfeiçoamento.  

As modificações introduzidas foram cuidadosamente monitoradas, especialmente a regulação 

dos subsistemas que flexibilizaram as normas anteriores e concederam maior autonomia aos 

Estados-Membros. Para essas diretrizes foi estabelecido um período de vigência até 2020. Em 

2019, a União Europeia deu início a uma verificação de aptidão (fitness check)245 destinada à 

avaliação conjunta dos resultados do State Aid Modernization com outras normas que 

direcionam e orientam os objetivos do mercado comum. A modernização do sistema foi 

incluída na agenda Better Regulation, um processo democrático que visa a atender às reais 

necessidades dos cidadãos e alcançar os objetivos supranacionais a um custo mínimo. O 

objetivo traçado consiste no refinamento da legislação, tornando-a mais eficaz, simples e 

responsiva aos desafios atuais e futuros. Para tanto, mostrou-se necessário identificar encargos 

administrativos excessivos, sobreposições, lacunas, inconsistências e/ou medidas obsoletas que 

podem ter surgido ao longo do tempo ou sejam decorrentes do impacto cumulativo da legislação 

da EU. 

A avaliação baseou-se em quatro critérios: eficácia, eficiência, relevância e coerência. O 

primeiro verifica quais foram os efeitos, quantitativos e qualitativos, da modernização das 

regras de controle dos auxílios estatais, identifica as barreiras para atingir os objetivos desejados 

e se ocorreram resultados inesperados após a implementação do programa de reforma. A 

eficiência avalia em que medida as regras analisadas contribuíram para assegurar o uso eficiente 

dos recursos públicos e evitar as distorções de mercado, bem como se permitiram reduzir os 

custos administrativos. A avaliação de relevância mede se os objetivos originais do programa 

de reforma atendem às necessidade da União Europeia e se as regras são flexíveis e seguras 

para acompanhar a evolução do mercado e os avanços tecnológicos. Para analisar a coerência, 

são realizadas as seguintes perguntas: os objetivos do State Aid Modernization e de outras 

 
245 European Commission. Fitness Check Roadmap. 

Disponível em https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2044-Fitness-check-of-

2012-State-aid-modernisation-package-railways-guidelines-and-short-term-export-credit-insurance 
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medidas de controle do fomento são coerentes entre si? Em que medida essas regras são 

coerentes com outras políticas e legislações da EU?  

A verificação de qualidade envolve análises internas pela Comissão e estudos preparados por 

entidades externas. Na sua apuração interna, a Comissão utiliza consulta com as partes 

interessadas, dados empíricos, estudos científicos, resultados de monitoramento, a experiência 

com os casos já analisados, estatísticas internas, relatórios de grupos de trabalhos dos Estados-

Membros sobre auxílios estatais. A avaliação externa constitui importante elemento do fitness 

check, sendo realizada por consultores especializados, entidades internacionais, centros de 

pesquisa e outros que tenham expertise no assunto. 

No final de 2020, foi publicado relatório concluindo pela adequação do sistema e regras de 

controle dos auxílios estatais de forma global. As normas e diretrizes sobre os subsistemas 

analisados tiveram a vigência prorrogada em razão do desempenho esperado nos critérios acima 

especificados. A simplificação do sistema pelo State Aid Modernization possibilitou melhores 

fluxos e procedimentos para as ajudas estatais, sendo certo que os Estados-Membros 

implementaram e cumpriram a maior parte das resoluções, adaptando suas estruturas internas 

para fortalecer o controle das ajudas estatais e ao mesmo tempo alcançar maior efetividade. 

Atualmente, 97% das ajudas estatais referem-se a programas de pequeno impacto e que não 

dependem da prévia aprovação da Comissão.  

Essa abordagem "grande no grande e pequeno no pequeno" permitiu a redução do tempo dos 

processos de avaliação ex ante, da formulação e da concessão das ajudas estatais, conferindo 

maior agilidade para os Estados-Membros. Com arranjos mais eficazes, objetivos e 

procedimentos devidamente disciplinados, os Estados direcionaram seus recursos para auxiliar 

atividades priorizadas no mercado comum, incrementando a focalização e efetividade de suas 

ações, tais como o fomento aos objetivos da Agenda 2030246. 

O órgão regulador concentrou-se no escrutínio prévio em casos com forte impacto 

anticompetitivo no mercado, prevenindo os riscos da intervenção estatal. A Comissão alcançou 

mais agilidade e eficiência em suas decisões. Por outro lado, ressaltou-se a necessidade de 

revisar regras específicas para atualização do arcabouço normativo visando à adaptação às 

mudanças do mercado e às alterações legislativas recentes, tais como o Acordo Verde Europeu 

e as Estratégias Industriais e Digitais da EU.247 

 
246 Subsistema GBER, artigos 38 a 44. 
247 “The “fitness check” shows that the environmental and energy rules have so far facilitated a more effective 

and less distortive deployment of State resources to improve environmental protection and achieve the 
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CAPÍTULO 5 

 

MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS 

 

 

Numa perspectiva de direito comparado, buscou-se compreender a evolução histórica do 

sistema europeu e identificar os pilares estruturais de forma a extrair boas práticas de 

governança. Não se trata de sugerir um transplante de modelo para a Federação brasileira. Evita-

se o que Mangabeira Unger chama de “colonialismo mental”248. É cediço que os países têm 

peculiaridades geográficas, institucionais e culturais que têm efeito significativo sobre a 

prosperidade econômica, razão pela qual a solução dos problemas brasileiros deve surgir da 

reflexão sobre os impactos do processo histórico nos dias atuais, da cultura do povo, das 

complexidades regionais, do nível de desenvolvimento econômico, social e institucional, entre 

outros fatores. 

Do capítulo anterior, podemos perceber que a evolução do sistema de ajudas estatais da União 

Europeia ocorreu de forma bem diferente do Brasil. Adeptos da anti-distorcion school, o bloco 

econômico foi formado originalmente com a vedação à concessão de incentivos fiscais 

isoladamente pelos Estados-Membros. A eficácia do sistema foi assegurada pela forte 

metarregulação da Comissão Europeia, a qual disciplinou todas as hipóteses de ajudas estatais 

e exerceu funções sancionatórias. Somente com o aprimoramento das instituições e o 

estabelecimento de rígidas regras procedimentais e metodológicas por um órgão central foi 

possível estabelecer subsistemas de atuação autônoma dos Membros, nos quais é possível a 

concessão de incentivos fiscais sem a notificação e prévia autorização da Commission.  

 
objectives of the Energy Union. However, they need to be further adjusted in light of new technologies and 

novel support types, as well as recent environmental and energy legislation... In particular, the revision of the 

energy and environmental rules will have to facilitate appropriate measures further promoting a modern 

decarbonised and circular economy, while ensuring limited distortions of competition and adequate safeguards 

to the integrity of the single market. This is key, given the past and, most crucially, future budgetary constraints 

combined with the necessity to support the recovery of the EU economy in the aftermath of the coronavirus 

crisis.”. European Commission. Press release, Bruxelas, 30 de outubro de 2020. State aid: Commission 

publishes results of evaluation of EU State aid rules. Disponível em 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2008 
248 Unger, Roberto Mangabeira. Depois do Colonialismo Mental: Repensar e Reorganizar o Brasil. São Paulo: 

Autonomia Literária, 2018.   
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No Brasil, os Estados não podem conceder incentivos fiscais de ICMS sem convênio CONFAZ 

que celebre a concordância dos demais entes subnacionais; porém, fazem-no reiteradamente, 

descumprindo a Constituição Federal. O mecanismo de controle da guerra fiscal é ineficaz 

desde a década de 90. Um desrespeito tolerado – ao menos até o advento do Convênio CONFAZ 

nº 190/17 – por todas as instâncias de poder e que foi agravado em razão da morosidade do 

Supremo Tribunal Federal em firmar caráter vinculante às decisões de inconstitucionalidade 

dos benefícios unilaterais e de determinar, de forma clara e firme, a incidência de efeitos ex 

tunc. Ao contrário da União Europeia, não há um devido processo legal para as ações de 

fomento (embora existam limites e requisitos), razão pela qual os entes subnacionais passaram 

a conceder incentivos fiscais aleatórios, sem evidência econômica, omitindo-se no 

monitoramento e avaliação de seus efeitos.  

Apesar das diferenças evidentes entre ambos os modelos, acreditamos que possam ser extraídos 

princípios básicos de governança que, em razão das características da função de fomento e seus 

impactos, possam ser aplicados de forma universal por qualquer governo, nacional ou 

subnacional, que pretenda fomentar a iniciativa privada para galgar melhores índices de 

desenvolvimento. A experiência europeia pode ser útil para iluminar a gestão pública de 

intervenções indutoras e para conferir maior racionalidade e efetividade a esses instrumentos. 

Para testar essa hipótese, realizamos revisão na literatura internacional e estudos empíricos 

sobre o tema em países em desenvolvimento, sobretudo aqueles com baixa capacidade 

financeira e arrecadatória, como é o caso dos entes subnacionais, com exceção de São Paulo. 

Observou-se que, na última década, diversos organismos internacionais, preocupados com os 

efeitos negativos globais do fomento nas trocas comerciais e o crescente gasto tributário, 

empenharam-se em avaliar o grau de efetividade dessas medidas no desenvolvimento dos países 

com insuficiente desempenho arrecadatório.  

Tais organizações concluíram que a forma como os incentivos fiscais são desenhados e 

executados é determinante para assegurar a efetividade das políticas relacionadas. No entanto, 

a prática observada em referidos Estados não se mostra adequada e sustentável, porque: i) não 

promoveu o crescimento econômico249; ii) na grande maioria dos casos os investimentos são 

redundantes, ou seja, teriam ocorrido mesmo sem os incentivos fiscais250; iii) a complexidade 

gerada no sistema tributário com os tratamentos diferenciados constituem verdadeiros 

 
249 KLEMM Alexander; PARYS, Stefan Van. Empirical Evidence on the Effects of Tax Incentives. FMI 2009. 
250 JAMES, Sebastian. Tax and Non Tax Incentives and Investment; Evidence and Policy Implications. Investment 

Climate Advisory Services. Banco Mundial 2013 
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empecilhos para novos investimentos; iv) a atratividade para os investimentos está baseada 

essencialmente na existência de infraestrutura, estabilidade macroeconômica, segurança 

jurídica, bons níveis de educação e ambiente inovador251; e v) a extinção dos benefícios e a 

reforma do sistema de concessão e controle alinham melhores condições para o crescimento 

econômico252.  

A partir desses estudos, foi criado um grupo de trabalho no âmbito do G-20253, formado pelo 

FMI, OCDE, Banco Mundial e pela ONU, para identificar os principais problemas gerados 

pelas ajudas estatais e disseminar medidas de controle em países em desenvolvimento. 

Apresentado em 2015, o relatório Options for Low Income Countries´s Effective and Efficient 

Use of Tax Incentives254 tem o objetivo de auxiliar na revisão dos incentivos e estimular os 

governos a efetuar a necessária reforma de seus arcabouços normativos e institucionais, 

aprimorando a governança a nível internacional, nacional e subnacional255. O relatório 

apresenta princípios e diretrizes essenciais para melhorar a alocação dos recursos públicos, 

propõe a criação de uma coordenação internacional para evitar a competição entre os Estados e 

sugere modelos e ferramentas para a avaliação de custo-benefício dos incentivos fiscais.  

Dessa forma, no presente capítulo, pretendemos apontar medidas indispensáveis à 

reestruturação das ações de fomento com a finalidade de remover o estado de desconformidade 

constitucional nas políticas de desenvolvimento e proporcionar o melhor aproveitamento desses 

recursos, conciliando três campos de pesquisa: o sistema normativo, as instituições e os projetos 

de lei em andamento no Brasil; os pilares do modelo europeu; os estudos e recomendações do 

G-20 para Estados com baixa capacidade arrecadatória. É certo que a solução para os problemas 

decorrentes do mau uso desse instrumento demanda medidas de variados escopos e diferentes 

prazos de implementação, devendo ser enfrentadas as causas da ineficácia do sistema 

 
251 UNIDO, 2011. Africa Investor Report: Towards evidence-based investment promotion strategies. 
252 FMI. Revenue Mobilization in Developing Countries. 2011. 
253 G-20 é um grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais da União Europeia e mais 

19 economias do mundo, incluindo o Brasil. Criado em 1999, após as sucessivas crises financeiras, visa a 

favorecer o mercado internacional, ampliando o diálogo e aprimorando as práticas dos países que, juntos, 

representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio mundial e dois terços da população mundial. O peso 

econômico e a representatividade do G-20 conferem-lhe significativa influência sobre a gestão do sistema 

financeiro e da economia global.  
254 Grupo de Trabalho FMI, ONU, Banco Mundial e OCDE. Options for Low Income Countries’ Effective and 

Efficient Use of Tax Incentives for Investment. 2015.  Disponível em https://www.oecd.org/tax/options-for-low-

income-countries-effective-and-efficient-use-of-tax-incentives-for-investment.htm 
255 Embora o relatório tenha como destinatários países com baixa capacidade arrecadatória, as conclusões e 

recomendações são aplicáveis em qualquer país que promova ações de fomento à economia. Nesse caso aplica-

se também ao Brasil (considerado de média para alta capacidade arrecadatória) e com maior razão aos entes 

subnacionais, tendo em vista os altos déficits fiscais e elevado endividamento dos Estados brasileiros.    

https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_pa%C3%ADses_por_PIB_(Paridade_do_Poder_de_Compra)
https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio_mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_global
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normativo, assim como projetado o caminho para alcançar um estado de coisas ideal; ou seja, 

aquele desenhado pela CF/88.  

Conforme demonstrado no capítulo 1, as causas desse estado de inconstitucionalidade, que 

propiciou a guerra fiscal, assenta-se primordialmente: i) na omissão da União na coordenação 

e articulação dos planos de desenvolvimento regional; ii) na insuficiência fiscal dos Estados 

para investir em infraestrutura e demais fatores de atração dos empreendimentos privados; iii) 

na estrutura do ICMS, que permitiu aos governadores influenciar nas decisões alocativas dos 

agentes privados; iv) na ausência de governança do ciclo completo dos incentivos fiscais. Em 

consequência, as ações de fomento não se mostraram eficientes para o desenvolvimento 

desejado e os entes federativos enfrentam hoje sério problema de desequilíbrio fiscal.  

Mapeadas as causas, relacionamos a seguir medidas estruturantes, de âmbito nacional e 

estadual, que são factíveis de implementação, uma vez que compatíveis com o sistema 

brasileiro, especialmente porque muitas delas, já estão em discussão e evolução no cenário 

nacional. 

5.1 Ações Emergenciais: Contenção dos efeitos da (des)governança dos Inventivos Fiscais 

5.1.1 A Reforma Tributária  

Embora não seja objeto do presente trabalho, há de se ressaltar que os problemas relacionados 

à estrutura do ICMS e, parcialmente, à capacidade fiscal dos Estados devem ser endereçados 

na reforma tributária. Reunindo pesquisas sobre o tema, a Associação Nacional dos Auditores-

Fiscais da Receita Federal do Brasil – ANFIP – e a Federação Nacional do Fisco Estadual e 

Distrital – FENAFISCO – demonstraram que a tributação, no Brasil, cria anomalias e 

ineficiência econômica que reforçam a desigualdade social e os obstáculos ao desenvolvimento, 

porque “temos a maior carga tributária, em todo o mundo, a incidir sobre o consumo; sendo 

repassada aos preços das mercadorias, captura proporção maior da renda dos pobres e parcela 

menor da renda dos ricos”256. 

Portanto, a sistemática de tributação sobre a circulação de bens e serviços está no epicentro do 

problema. A existência de 27 leis estaduais (ICMS), 5.570 leis municipais (ISS) e uma 

infinidade de instrumentos de regulamentação aumenta exponencialmente a complexidade do 

 
256A Reforma Tributária Necessária. Justiça fiscal é possível: subsídios para o debate democrático sobre o novo 

desenho da tributação brasileira / ANFIP – Associação Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do 

Brasil e FENAFISCO – Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Eduardo Fagnani (organizador). 

Brasília: ANFIP: FENAFISCO: São Paulo: Plataforma Política Social, 2018. 56 p 
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sistema, forma um “quadro caótico, ultrapassado e oneroso” para os negócios, inviabiliza o 

controle e a fiscalização, além de favorecer, como vimos, o conflito federativo fiscal. Para 

simplificar o sistema, aproximá-lo dos países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)257 e buscar o equilíbrio federativo, o estudo sugere, entre 

outras medidas, a substituição do ICMS e do ISS pelo Imposto sobre Valor Agregado (IVA), o 

qual deverá ter incidência no destino, seguindo a tendência internacional258.  

O estudo propõe ainda a substituição das renúncias de receita aplicáveis aos bens de primeira 

necessidade (como alimentos e medicamentos) pela instituição da “renda básica tributária”, 

uma política pública, realizada por meio do gasto orçamentário, que tenha o objetivo de 

devolver o imposto aos consumidores cadastrados nos programas sociais do governo. Tais 

medidas seriam eficientes para reduzir substancialmente o gasto tributário e direcioná-lo ao 

objetivo pretendido. 

Saliente-se que, atualmente, existem algumas propostas de reforma tributária tramitando no 

Congresso Nacional, sendo que ao menos duas delas endereçam solução semelhante para 

combater as distorções tributárias que propiciam o conflito fiscal: a PEC 45/2019259 e a PEC 

110/19260. 

5.1.2. Teto de Gasto Tributário 

No debate nacional sobre a equalização das contas públicas, as medidas de ajuste têm recaído 

primordialmente sobre o custeio dos direitos sociais, sobre as estruturas do Estado, visando à 

 
257 “O caráter regressivo da tributação é patente pela reduzida participação relativa do imposto sobre a renda na 

arrecadação total (18,3%), em relação à média dos países da OCDE (34,1%); e pela menor participação relativa 

da tributação do patrimônio: 5,5% (média da OCDE) e 4,4% (Brasil). Em contrapartida, a participação relativa 

dos impostos que incidem sobre o consumo é bem maior no Brasil (49,7%) do que na OCDE (32,4%, em 

média).” ibid. p.18. 
258 “Nossa equipe demonstra que é possível desenhar um sistema tributário mais justo e que esteja alinhado com a 

experiência dos países mais igualitários, preservando o equilíbrio federativo e as fontes de financiamento do 

Estado Social inaugurado na Constituição de 1988, que acaba de completar trinta anos de promulgação.[...] São 

três as diretrizes que orientaram a elaboração desse exercício de redistribuição das bases de incidência da 

tributação: • Ampliar a progressividade, pela maior participação da tributação sobre a renda e o patrimônio, e 

menor participação da tributação sobre o consumo, na arrecadação total; • Aproximar os principais componentes 

da tributação brasileira da média dos 34 países que compõem a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE); • Preservar e fortalecer o Estado Social de 1988, substituindo as fontes 

de financiamento regressivas por outras fontes de tributação direta.” Ibid. p. 18. 
259 A PEC 45/19 propõe a substituição do IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS pelo IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), 

cuja base de cálculo será uniforme em todo o país, mas os entes federativos terão autonomia para fixar as 

alíquotas, que serão aplicadas a todas as operações.   
260 A PEC 110/19 propõe a substituição do IPI, PIS, Cofins, ICMS e ISS, IOF, Pasep, Cide e Salário-Educação por 

um imposto sobre o valor agregado de competência estadual (IBS) e um imposto sobre bens e serviços 

específicos (Imposto Seletivo), de competência federal, que incidirá sobre itens como petróleo e derivados; 

combustíveis e lubrificantes; cigarros; energia elétrica e serviços de telecomunicações. 
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sua redução, e sobre os servidores públicos. Embora seja reconhecida a necessidade de limitar 

as renúncias de receita, tendo em vista o elevado comprometimento da arrecadação, ainda não 

foram reunidas as condições políticas para tanto, sendo constantemente adiadas as iniciativas 

do governo federal de rever o gasto tributário. No entanto, para cumprir as finalidades 

constitucionais, mostra-se essencial trazer essa questão ao centro das estratégias de ajuste fiscal.   

No governo de Michel Temer estabeleceu-se teto para as despesas públicas, mas o gasto 

tributário continuou em expansão, viabilizado pelo artigo 109, §2º, II, do ADCT da própria EC 

nº 95/16261. O plano de revisão foi meta instituída somente para o governo subsequente, que, 

segundo o artigo 21, §3º e §4º da Lei nº 13.707/19 (LDO/19), deveria encaminhar ao Congresso 

Nacional referido planejamento com prazo de vigência para cada benefício e cronograma de 

redução da renúncia de receita de modo que, no prazo de 10 anos, não ultrapasse 2% do PIB.  

Na sequência, a LDO de 2020 dispôs, no artigo 117, que o presidente da República 

encaminharia ao Congresso Nacional naquele ano o plano de revisão dos velhos benefícios 

tributários com previsão de redução anual equivalente a 0,5% do PIB até 2022. Todavia, tal 

dispositivo foi revogado, posteriormente, pela Lei nº 13.983/20 e não constou da LDO de 2021 

(Lei nº 14.116/20). 

Por meio das propostas de Emenda Constitucional nº 186/19 (PEC Emergencial) e nº 188/19 

(PEC Pacto Federativo), o governo propôs a alteração do artigo 167 da CF/88 para incluir inciso 

XII vedando a criação, ampliação ou renovação de incentivo tributário pela União, se o 

montante anual superar 2% do PIB, no demonstrativo a que se refere o § 6° do art. 165 da 

Constituição Federal; ou seja, propôs um teto para o gasto tributário. No entanto, o artigo 6° da 

PEC 186/19 protela a vigência de tal norma, estabelecendo: “Esta Emenda Constitucional entra 

em vigor na data de sua publicação, exceto o inciso XII do art. 167 da Constituição Federal, 

que entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026”. Caso aprovada pelo Legislativo, seu 

cumprimento ficará para o próximo chefe do Executivo, se não houver outra prorrogação.  

Essa falta de empenho político no trato dos gastos tributários, somada às demais normas de 

responsabilidade fiscal cotidianamente descumpridas, revelam outro modelo mental deletério 

das altas autoridades do país no sentido de que o ajuste fiscal se limita à contenção das despesas 

 
261 Conforme estabelecido pelos artigos 107 e 109 do ADCT, a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício 

de natureza tributária somente estaria vedada se houvesse o descumprimento dos limites individualizados para 

as despesas primárias (teto de gastos) do Poder Executivo.    
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primárias, razão pela qual é majoritariamente suportado pelos mais vulneráveis, perpetuando 

as desigualdades históricas.262 

Para reverter essa tendência e concretizar a implementação de limites quantitativos ao gasto 

tributário, uma solução interessante seria congelar imediatamente o atual percentual de gasto 

tributário e estabelecer prazos semestrais de redução (assim como previsto na LDO de 2020, 

mas revogado em seguida), com vedação explícita ao adiamento ou cancelamento das medidas. 

Ressalte-se que, tendo como base o exercício de 2019, a redução de 4,8% para 2% do PIB – 

limite que representa mais que o dobro da média do gasto tributário da União Europeia – 

implicará um aumento de arrecadação anual de mais de R$ 203 bilhões, incrementando a 

capacidade financeira da União para as políticas estratégicas de desenvolvimento regional.  

Da mesma forma, é imprescindível que referida limitação quantitativa também seja aplicada 

aos entes subnacionais com o objetivo de estabelecer uma trava aos constantes desequilíbrios 

fiscais. No caso do Rio de Janeiro, considerando o exercício de 2017, a redução de 5% para 2% 

do PIB estadual importaria na redução de renúncia efetiva em um volume de cerca de R$ 7 

bilhões por ano.  

5.1.3 Revisão e Corte dos Incentivos Ilegais ou Ineficientes 

Com ou sem o estabelecimento do teto do gasto tributário, uma medida essencial para o combate 

ao estado de desconformidade relacionado às ações de fomento é a revisão e o corte dos 

benefícios ilegais e ineficientes tanto do governo central quanto dos entes subnacionais, 

conforme já determinaram as Cortes de Contas da União e do Estado do Rio de Janeiro.  

No âmbito da União, a questão também está abrangida pela PEC nº 186/17, que prevê a inclusão 

de §6ºno artigo 167 da CF/88 estabelecendo um sistema de avaliação das ações de fomento, a 

cada quatro anos, observadas as diretrizes de análise da efetividade, proporcionalidade e 

focalização; combate às desigualdades regionais; e  publicidade do resultado das análises.  Para 

referida avaliação, a proposta prevê a aplicação para os benefícios existentes a partir de sua 

 
262 “Simples assim: ajuste nas contas públicas que não reveja, prioritariamente, as renúncias fiscais é escolha pela 

redução do tamanho do Estado, escolha essa que reproduz desigualdades históricas e afronta o pacto 

constitucional civilizatório de 1988. Em suma, manter renúncias fiscais inefetivas e perenes, enquanto são 

reduzidas desproporcionalmente despesas primárias é opção deliberada por negar custeio suficiente aos direitos 

fundamentais.” PINTO, Élida Graziane. Protelar revisão de gastos tributários é escolher ajuste fiscal iníquo. 

Consultor Jurídico. 23/02/21. Disponível em conjur.com.br 

 



  

124 

 

promulgação263. Pendente, portanto, da respectiva aprovação e da implementação de métodos, 

procedimentos e da definição da respectiva estrutura burocrática. Além disso, a medida não 

impõe a urgência necessária para que referidas avaliações sejam incluídas no contexto atual do 

ajuste fiscal e viabilize a redução das despesas indiretas.  

Administrativamente, a União pode e deve iniciar o processo de revisão dos benefícios, 

estabelecendo metas factíveis de redução a fim de possibilitar que, em médio prazo, o volume 

máximo alcance o objetivo de 2% do PIB. Sugere-se que a meta seja a mesma que a União 

impõe aos entes federados que aderem ao Regime de Recuperação Fiscal, ou seja, no mínimo 

20% de redução no prazo de 03 anos264.  

No âmbito dos entes subnacionais, a vigência dos benefícios unilaterais de ICMS reinseridos 

foi regulada na LC nº 160/17 e no Convênio CONFAZ nº 190/17 ao estabelecer prazos limites 

para a fruição. A depender do setor fomentado, os prazos variam do final do exercício de 2018 

a 2032265. Tais regras, sem dúvida, constituem uma melhoria no sistema de controle do gasto 

tributário, pois, até então, era usual a concessão de benefícios com prazos indefinidos, 

instituindo verdadeiros feudalismos fiscais. 

Porém, considerando a forma pouco racional com a qual foram formulados e o elevado grau de 

incerteza quanto aos seus impactos, essa questão demanda a construção de soluções que 

assegurem um melhor uso dos recursos públicos. Especialmente em tempos de recessão 

econômica e de drásticas consequências decorrentes da pandemia de Covid-19, não encontra 

fundamento nos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência cristalizar eventuais 

 
263 PEC 186, Art. 6: [...] O disposto no § 6° do art. 167 da Constituição Federal será aplicado aos incentivos e 

benefícios de natureza tributária, creditícia ou financeira já existentes, observado corno termo inicial a data de 

promulgação desta Emenda Constitucional”. 
264 LC 159/17, alterada pela LC 176/21, 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. [...] III - a redução de pelo menos 20% (vinte por 

cento) dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais dos quais decorram renúncias de receitas, 

observado o § 3º deste artigo”. 
265 Convênio 190/17, Cláusula décima: “As unidades federadas que editaram os atos e que atenderam as exigências 

previstas na cláusula segunda ficam autorizadas a conceder ou prorrogar os benefícios fiscais, nos termos dos 

atos vigentes na data da publicação da ratificação nacional deste convênio, desde que o correspondente prazo de 

fruição não ultrapasse: I - 31 de dezembro de 2032, quanto àqueles destinados ao fomento das atividades 

agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, 

ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano; II - 31 de dezembro de 2025, quanto àqueles 

destinados à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio 

internacional, incluída a operação subsequente à da importação, praticada pelo contribuinte importador; III - 31 

de dezembro de 2022, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das  atividades comerciais, 

desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria; IV - 31 de dezembro de 2020, quanto àqueles 

destinados às operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura; 

V - 31 de dezembro de 2018, quanto aos demais”. 
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privilégios por tanto tempo. Em comparação com os esforços empreendidos para reduzir as 

despesas primárias, a perpetuação sem critérios dos diversos programas de fomento 

implementados em meio à guerra fiscal demonstra o desequilíbrio das forças políticas que 

disputam o orçamento público. Por que, em momento de constrição financeira, deve-se manter 

incentivos ineficientes e de grande impacto fiscal, econômico e político?  

Corroborando essa conclusão, registre-se que as pesquisas dos organismos internacionais 

revelam que a dificuldade de revogar tais benefícios decorre da existência de interesses velados 

por trás do fomento, aduzindo que as elites econômicas, por vezes, são capazes de influenciar 

a governança e o desenho de incentivos fiscais, assim como formar a opinião pública de acordo 

com seus objetivos266. Os estudos demonstram, por meio da experiência de alguns países, que 

reformas tributárias bem-sucedidas aliadas à redução das ajudas estatais contribuem para 

melhorar o ambiente de negócios, a qualidade das decisões sobre alocação de recursos privados, 

bem como a arrecadação de tributos, proporcionando melhores condições de desenvolvimento. 

Por isso, recomendam que os interesses privados sejam superados para proporcionar a remoção 

ou redução radical dos incentivos fiscais concedidos por países em desenvolvimento, uma vez 

que muitos programas de fomento são considerados redundantes, ineficazes, ineficientes ou são 

geridos em estruturas de governança de baixo desempenho.  

Embora a LC nº 160/17 tenha estabelecido um prazo final para os incentivos tributários, a 

medida é incompleta e insuficiente para endereçar o desequilíbrio fiscal dos entes federados e 

não contribui com as finalidades desenvolvimentistas da CF/88. Solução mais eficaz seria a 

revisão de tais benefícios, ao menos aqueles mais volumosos ou que apresentem impactos 

sistêmicos e relevantes de distorção de mercado. Para tanto, seria necessário que o Ministério 

da Economia, por meio do CONFAZ e da Comissão de Avaliação, motivasse e coordenasse 

todos os Estados em torno dessa finalidade, estabelecendo metodologias e processos adequados 

 
266“IOs have frequently advised countries to remove, or radically adjust, their tax incentives, as they have often 

been found to be ineffective or inefficient, or governance structures were illperforming. Yet, reform of tax 

incentive regimes has proven difficult. This is because tax incentives are usually not only driven only or even 

mainly by well-articulated economic concerns—aimed at improving the wellbeing of citizens—but also by 

political motivations. For instance, politicians may find it attractive to introduce new tax incentives to reveal 

their proactive stance in addressing weak economic performance, or to favor particular regions. The fiscal costs 

of granting those incentives, moreover, are usually not transparent and only arise as forgone revenue in the 

future. Tax incentives also create vested interests among businesses and within government, making them 

difficult to repeal, even if they are ineffective. Indeed, economic elites are sometimes able to influence the 

governance and design of tax incentives and shape public opinion where it suits their objectives. When 

successful, they become powerful lobbyists who can capture the political process to resist change.” (Moe, 2005), 
Grupo de Trabalho FMI, ONU, Banco Mundial e OCDE. Options for Low Income Countries’ Effective and 

Efficient Use of Tax SSIncentives for Investment; 2015; p.28. 
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para avaliar a efetividade ou custo-benefício do gasto tributário, proporcionando, assim, o corte 

imediato ou a redução paulatina daqueles que se mostrarem ineficientes e distorcivos.  

Saliente-se a imprescindibilidade de tal medida, uma vez que não há qualquer garantia de que 

os incentivos tributários decorrentes da guerra fiscal não serão renovados ao final do prazo 

estabelecido no convênio em questão. Saliente-se ainda, nesse aspecto, que já existem Projetos 

de Lei dispondo sobre a perpetuação de tais benefícios, conforme o PLP 5/21, que pretende 

alterar a LC nº 160/17, para permitir a prorrogação, por até 15 anos, dos incentivos de ICMS 

destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais atacadistas. 

5.1.3.1 Revisão do Gasto Tributário pelos Entes Subnacionais  

Enquanto não ocorre a necessária mobilização do governo central para a construção de arranjos 

institucionais de cooperação federativa, os entes subnacionais devem adotar as iniciativas 

necessárias para conter os problemas decorrentes do descontrole do gasto tributário. O 

governante que tem responsabilidade fiscal e compromisso com o desenvolvimento local terá 

que rever e otimizar as renúncias de receita de seu Estado. Isso porque, depois de décadas de 

conflito federativo, as renúncias de receita chegaram ao ponto de inviabilizar qualquer novo 

programa desenvolvimentista que envolva o emprego de despesas discricionárias. Para 

(re)equilibrar as contas estaduais e eliminar as distorções artificiais provocadas no mercado, 

será preciso realocar recursos públicos e eliminar os privilégios fiscais. 

No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a revisão e redução de 10% dos incentivos 

tributários foi medida estabelecida no Plano de Recuperação Fiscal, o que não foi 

implementado, não obstante o prazo de três anos tenha se findado, conforme demonstrado no 

capítulo 3. O gasto tributário, decorrente do cenário de guerra fiscal e da corrupção endêmica, 

precisa ser amplamente revisto para proporcionar o alívio fiscal necessário ao equilíbrio das 

contas fluminenses. De imediato, seria salutar que o corte dos benefícios começasse 

imediatamente por aqueles que, inevitavelmente, sejam ilícitos ou ineficientes, notadamente os 

incentivos: i)  motivados em atos de corrupção, conforme demonstrado nas ações judiciais 

relacionadas no capítulo 2; ii) fruídos por devedores do Estado; iii) fruídos por agentes que não 

cumpriram as contrapartidas acordadas em TARE; iv) que não têm objetivo definido; v) que 

foram concedidos por tempo indeterminado. 

A importância da medida tornou-se ainda mais evidente com o aprofundamento da crise 

imposta pela pandemia de Covid-19. Ao observar indicadores de empregabilidade, por 

exemplo, observa-se que o Rio de Janeiro foi o estado mais impactado. A apuração sobre o 
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saldo de empregos formais por unidades da federação no período de janeiro a novembro de 

2020 revelou perda de quase 134 mil postos de trabalho, número muito superior à soma dos 

entes federados que tiveram crescimento negativo de empregos267. Comparando com os demais 

estados da Região Sudeste, o resultado é ainda pior, porque o Rio de Janeiro foi o único que 

teve variação negativa: 

Figura 16 - Saldo de Empregos Formais por Unidade da Federação-Brasil - Acumulado de Janeiro a Novembro 

de 2020 

 

Fonte: Novo CAGED - Secretaria Especial de Trabalho e Previdência-ME 

Caso o problema seja enfrentado com mais incentivos fiscais, sem que se faça a revisão e 

avaliação dos programas de fomento em andamento, o Estado corre sério risco de deprimir 

ainda mais sua arrecadação e não lograr êxito no cumprimento das metas do Plano de 

Recuperação Fiscal, o que aprofundará as crises fiscal e econômica. É notório que a reversão 

desse quadro depende de fatores de mercado e da recuperação da capacidade do Estado de 

intervir de forma estratégica nas bases do problema da “economia oca”, o que demanda, de 

imediato, a redução do gasto tributário.  

Os entes subnacionais que conseguirem promover referida revisão e reorganizar suas 

instituições para alcançar resultados eficazes dos programas de fomento, certamente terão mais 

atratividade do que aqueles que seguem com suas receitas comprometidas, em boa parte, por 

incentivos volumosos e ineficientes. Iniciativa digna de nota ocorre na mobilização do Poder 

Executivo do Rio Grande do Sul para rever seu gasto tributário. Por meio do Decreto Estadual 

nº 54.581/19, foi criado o Comitê de Controle e Gestão de Incentivos Fiscais com competência 

para analisar os impactos dos incentivos tributários de ICMS no estado. Com o apoio do 

 
267 Ministério da Economia. Estatísticas Mensais do Emprego Formal - Novo CAGED - Resultado mês a mês 

Janeiro a Novembro de 2020. p. 15.  Disponível em pdet.mte.gov.br  
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Ministério da Economia, de pesquisadores das Universidades locais e de técnicos das 

Secretarias Estaduais de Fazenda e Planejamento, o grupo dedicou-se a responder às seguintes 

perguntas: os incentivos fiscais produziram os resultados esperados? Contribuíram para o 

crescimento da economia gaúcha, para a geração de empregos, para a redução das 

desigualdades regionais e para a ampliação do potencial de arrecadação do Estado? 

Embora os resultados não tenham sido conclusivos, em razão da limitação de informações e da 

impossibilidade de isolar os efeitos dos benefícios de outros fatores, os pesquisadores 

recomendaram que sejam antecipadas, ao nível estadual, medidas que modernizem e 

simplifiquem o sistema tributário estadual, tornando-o mais justo e eficiente. Isso porque, com 

exceção do setor de biocombustível, não foi possível atestar que os incentivos produzem 

impactos positivos e estatisticamente significativos sobre o faturamento, a receita potencial e a 

geração de emprego.  

Observou-se que a redução da arrecadação de ICMS em decorrência da ampliação das ações de 

fomento foi compensada pelo aumento da carga tributária sobre os setores submetidos à 

tributação no destino, as chamadas blue chips: combustíveis, energia e comunicações. Ao 

tributar excessivamente serviços essenciais e reduzir os encargos de produtos de outros setores, 

os incentivos fiscais pouco contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico, uma vez  que 

40% do gasto tributário beneficiou a parcela dos 20% mais ricos. Uma das medidas sugeridas 

para atenuar esse efeito seria a substituição das desonerações de produtos de cesta básica por 

um mecanismo de devolução do imposto apenas para os mais pobres268. 

Reforçando a necessidade da reforma tributária para correção desses efeitos e considerando as 

incertezas e ameaças causadas pela guerra fiscal, o relatório recomenda, com as cautelas de 

praxe, providências a nível estadual para revisar e reduzir os incentivos concedidos. Em razão 

dos efeitos da pandemia, sugere que seja analisado o impacto da crise em cada setor, reduzindo 

gradualmente os benefícios daqueles mais penalizados com perda de emprego e queda de 

faturamento. Por outro lado, não se justifica a manutenção dos incentivos para aqueles que 

tiveram melhor performance e aumento do faturamento, como o agronegócio e a indústria de 

alimentos, sendo certo que devem contribuir com o ajuste fiscal já a partir de 2021. Caso 

consiga enfrentar as resistências políticas e setoriais, o Estado do Rio Grande do Sul estará na 

vanguarda das iniciativas que buscam melhores resultados da política de fomento. 

 
268 SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL. Benefícios Fiscais no Rio Grande 

do Sul - Uma Análise Econômica dos Incentivos. ICMS. Julho/2020. Disponível em 

https://fazenda.rs.gov.br/conteudo/13428/estudo-beneficios-fiscais. 
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5.1.4 Transparência Fiscal e Vigilância Social: o caminho para mudanças institucionais   

Cortar incentivos à iniciativa privada não é tarefa fácil. Os benefícios são fruídos por poucos, 

ao passo que os custos estão dispersos por toda a sociedade. Dessa forma, qualquer discussão 

sobre a redução ou revogação de tais vantagens gera forte reação dos beneficiados, que têm 

grande capacidade de se organizar em torno de um objetivo comum e de pressionar os agentes 

políticos. Por outro lado, a sociedade e suas organizações não se mobilizam tão facilmente, 

pois, além dos diversos interesses e demandas, não há clareza sobre a relação de custo-benefício 

das ajudas estatais, sendo desconhecidos os impactos da realidade. Geralmente, os argumentos 

sobre perda de postos de trabalho ou mudança de estruturas produtivas para outras localidades, 

na maioria das vezes, desprovidos de qualquer demonstração empírica de causa e efeito, 

esvaziam ou desmobilizam a reação social. 

O avanço na governança e revisão do gasto tributário depende essencialmente do fortalecimento 

do controle social e, para tanto, é imprescindível que as ações de fomento sejam dotadas de 

transparência. Aliás, como função estatal, a intervenção indutora deve se submeter aos 

princípios republicanos previstos no artigo 37 da CF/88 caput e §3º, notadamente a publicidade, 

o acesso à informação e o estímulo à participação popular nas decisões administrativas, 

conforme complementado pelo artigo 48 da LC 101/00.  

Saliente-se que a LC n° 160/17 determinou, em seu artigo 3º, II, §6º, que as informações sobre 

o gasto tributário de ICMS devem ser mantidas e atualizadas no Portal da Transparência 

Tributária, instituído pelo CONFAZ e disponibilizado em seu sítio eletrônico. Porém, o 

convênio CONFAZ nº 190/17 limitou indevidamente o alcance da norma, reservando o acesso 

somente às administrações tributárias dos entes subnacionais 269. 

Na prática, tais informações são tratadas como sigilosas, não sendo disponibilizados dados 

mínimos sobre as ações governamentais que criam tratamentos diferenciados e favorecem 

agentes privados com a suposta finalidade de promover o desenvolvimento. A opacidade do 

gasto tributário não se coaduna com o Estado Democrático de Direito, assim como gera 

estímulos aos atos predatórios, tanto dos agentes políticos quanto dos beneficiados.  

Na linha do modelo europeu e das recomendações das organizações internacionais, não deve 

haver segredo sobre as ações de fomento. Promover a transparência é obrigação do Poder 

 
269  Convênio CONFAZ 190/17, Cláusula sétima: “Fica instituído o Portal Nacional da Transparência Tributária, 

disponibilizado no sítio eletrônico do CONFAZ, onde devem ser publicadas as informações e a documentação 

comprobatória dos atos normativos e dos atos concessivos relativos aos benefícios fiscais, reservado o acesso 

às administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal”. 
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Público, especialmente pelo dever de prestar contas à sociedade sobre a alocação dos recursos 

públicos e os efeitos socioeconômicos que produzem na realidade.  

Em regra, os indicadores dos programas de fomento consistem em parâmetros socioeconômicos 

que podem ser: aumento da arrecadação, geração de empregos, investimentos para expansão 

das atividades econômicas ou modernização tecnológica, adoção de medidas de proteção 

ambiental, entre outras. Portanto, as empresas que, espontaneamente, aderem aos propósitos do 

benefício e passam a receber recursos públicos ou fruir de incentivos tributários devem 

demonstrar que estão cumprindo as metas acordadas, pois também têm o dever de prestar contas 

não só ao poder público, mas ao conjunto de cidadãos que financiam parte de suas atividades. 

A manutenção de sigilo sobre tais informações constitui violação às normas constitucionais e 

incrementa os riscos de desvios, ineficácia e ineficiência.   

A transparência é um dos pilares para criar um bom ambiente de negócios, atrair investimentos 

e fomentar ações de compliance. Observe-se que as sociedades de capital aberto, por receberem 

recursos de investidores, devem expor suas ações e resultados. A Lei nº 6.404/76 estabelece a 

obrigatoriedade de publicar as atas das assembleias gerais sobre as decisões das companhias, 

assim como documentos de demonstrações financeiras270, contendo, de forma clara, a situação 

patrimonial, as mutações ocorridas no exercício, assim como a destinação dos lucros segundo 

a proposta dos órgãos da administração. 

Não obstante, ao exercer sua capacidade de autorregulação, as instituições de mercado 

identificaram que para atrair os recursos necessários para o crescimento do país e aumentar o 

grau de confiança do investidor seria necessário o fortalecimento das práticas de governança 

corporativa, com diretrizes mais rigorosas do que aquelas estabelecidas em Lei. Nesse sentido, 

foi publicado o Código Brasileiro de Governança Corporativa271, fortalecendo os eixos de 

transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. As boas práticas 

consistem em disponibilizar para as partes interessadas as informações que sejam de seu 

interesse, e não apenas aquelas impostas por disposições de leis ou regulamentos. Além do 

desempenho econômico-financeiro, deve ser dado conhecimento dos fatores que norteiam a 

ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização do valor da companhia. Os agentes 

de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, conciso, compreensível e 

 
270 Entre eles: i) balanço patrimonial; ii) demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; iii) demonstração do 

resultado do exercício; e iv) demonstração das origens e aplicações de recursos; v) demonstração dos fluxos de 

caixa; e, vi) se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
271 Código Brasileiro de Governança Corporativa: Companhias Abertas / Grupo de Trabalho Interagentes; 

coordenação Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2016. 
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tempestivo, assumindo integralmente as consequências de seus atos e omissões e atuando com 

diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis. 

Se tais fatores são necessários para os investimentos privados em sociedades empresariais, com 

muito mais razão devem também orientar a alocação de recursos públicos em agentes 

econômicos específicos. Mutatis mutandis, os incentivos fiscais nada mais são do que 

investimentos que a sociedade faz em empresas estratégicas para alcançar melhores níveis de 

desenvolvimento socioeconômico. Portanto, a gestão desses recursos deve ser transparente.  

Nesse sentido, cabe ao CONFAZ disponibilizar o acesso do Portal da Transparência Tributária 

a toda sociedade. Além disso, sugere-se a alteração do artigo 48-A da Lei de Responsabilidade 

Fiscal272 para incluir os dados sobre as renúncias de receita no rol de documentos que podem 

ser acessados pelos interessados. Além das avaliações de efetividade, devem ser publicados nos 

portais de transparências informações específicas sobre os beneficiários, entre eles: 

identificação do agente fomentado, seu porte, região, setor de atividade em que opera, o tipo e 

o montante do auxílio, o objetivo pretendido, as contrapartidas e os prazos de execução. 

Saliente-se, ainda, que a disponibilização dos dados possibilitará que instituições de pesquisa e 

acadêmicas promovam estudos e avaliações capazes de contribuir com o planejamento 

estratégico do Estado e com o efetivo desenvolvimento dos entes subnacionais. A partir de 

referidas contribuições, a sociedade poderá pressionar os agentes políticos a tomar decisões 

embasadas em evidência e voltadas para resultados que melhorem a qualidade de vida da 

população. 

5.2 Ações Estruturantes de Âmbito Federativo para a Política Regional Indutora 

5.2.1 Plano de Desenvolvimento Regional e o Resgate do Papel da União na Coordenação 

dos Entes Subnacionais 

O esvaziamento das funções de coordenação do governo central desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 mostrou-se deletéria para a federação e criou embaraços 

relevantes para a economia a nível nacional e regional, conforme já demonstramos.  

 
272 LC 101/00, Art. 48-A: “ Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, os entes da 

Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes a: I – quanto 

à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de 

sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao 

bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, 

ao procedimento licitatório realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários”. 
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Focada primordialmente em medidas de ajuste fiscal, na década de 90, a União deixou de 

construir arranjos cooperativos, macrorregionais e intrarregionais, para a execução dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento, assim como não empregou os recursos federais necessários. As 

políticas setoriais e sociais implementadas na década seguinte, tais como o Programa de 

Aceleração do Crescimento e o Bolsa Família, não se vinculavam às atividades produtivas, 

razão pela qual não foram suficientes para alterar as estruturas socioeconômicas de estagnação 

e impulsionar a redução das assimetrias regionais. Nesse cenário, as tensões federativas foram 

elevadas a um nível intolerável, desestabilizando o pacto constitucional e tornando ineficaz o 

mecanismo constitucional de controle de renúncia de ICMS. 

A substituição da competição fiscal pela cooperação dos entes federados depende diretamente 

do fortalecimento dos arranjos institucionais, especialmente do efetivo exercício das funções 

atribuídas ao governo central no tocante aos interesses nacional e local. Imprescindível que haja 

uma coalizão em torno de um projeto político sustentável e equilibrado de desenvolvimento 

que considere a importância e as especificidades regionais e intrarregionais. O Plano de 

Desenvolvimento Nacional deve ser a junção inteligente dos planos regionais e estaduais, 

proporcionando a devida interação e complementação entre eles.  

Nesse sentido, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem o papel fundamental de ser a 

ponte entre os interesses regionais, as políticas setoriais e as sociais. Propiciando a ampla 

participação de todos os interessados e fortemente embasado em diagnósticos científicos dos 

problemas que se pretende combater, referida autoridade deve ter assento e voto nas instâncias 

de planejamento e decisão do governo central a fim de que as demandas regionais sejam 

consideradas nas políticas públicas estratégicas. Com uma visão de futuro, o planejamento 

sustentável exige ações de longo prazo e a vinculação de sucessivos governos. Por essa razão, 

as escolhas prioritárias e os investimentos delas decorrentes, inclusive as renúncias de receita, 

devem ser debatidas e aprovadas no Parlamento.  

Não se desconhece que tal objetivo, embora necessário, pode ser por demais ambicioso. O 

planejamento duradouro talvez seja um dos maiores desafios do país, considerando o processo 

histórico de constantes mudanças de rumo nas políticas públicas. Quando Ministro-Chefe da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos, Mangabeira Unger declarou:  

“Convidado a formular plano de longo prazo para o país, logo concluí que esse 

planejamento arriscaria ficar no papel – palavras sem força – se não se traduzisse em 

iniciativas tangíveis e prontas: primeiras prestações de outro futuro. Resolvi tratar do 
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longo prazo a curto prazo. O que muda o mundo é a combinação de iniciativa com 

mensagem. Aquela sem essa é cega. Esta, sem aquela é impotente”.273 

Dessa forma, a redução das tensões federativas pode se constituir em metas atingíveis de médio 

prazo, desde que a União assuma suas competências originárias. Isso daria ensejo à cooperação 

entre os entes federativos e ao destravamento da política industrial. A inclusão de demandas 

prioritárias e impactantes na economia de todas as regiões teria encaminhamento mais eficiente 

se fossem devidamente pactuados entre os entes federativos os objetivos, ações e recursos 

necessários para alavancar o crescimento econômico em períodos determinados. Sem a 

coordenação dessas ações pela União e a efetiva assunção das responsabilidades política, 

administrativa e financeira do governo central, os impasses do atual modelo federativo 

dificilmente serão superados.  

Observe-se que, na perspectiva de comparação com a União Europeia, os recursos destinados 

ao fomento da iniciativa privada são direcionados majoritariamente às estratégias 

supranacionais definidas nos acordos celebrados no âmbito do Conselho Europeu. Conforme 

demonstrado no capítulo anterior, os objetivos de desenvolvimento estabelecidos na Agenda 

2030, em conjunto com os demais países da Organização das Nações Unidas, têm justificado o 

aumento e a destinação das ajudas estatais. Para fomentar tecnologias de energia renovável, por 

exemplo, o conjunto dos Membros tem direcionado mais de 50% dos incentivos fiscais. A 

cooperação em torno dos objetivos do mercado comum promove a eficiência das ações, assim 

como potencializa o efetivo alcance dos resultados.   

No Brasil, no entanto, reafirmando os passos desde a Constituição de 1988, não há perspectiva 

de que o governo central exerça efetivamente a liderança necessária. As pautas de ajuste fiscal, 

focadas no controle da despesa primária, têm excluído as políticas de desenvolvimento 

regional274 e desconsiderado as complexidades e especificidades de cada localidade para o 

desempenho econômico do país. Na sua relação com os demais entes, a União coloca-se apenas 

como credora das dívidas dos Estados, mas se omite na repartição de competências e recursos 

necessários para o enfrentamento de problemas que, embora localizados nas regiões, impactam 

o desenvolvimento nacional. 

 
273 Cf. Unger, Roberto Mangabeira. Op. cit. p. 138. 
274 Vide os embates constantes entre os Ministros da Economia e do Desenvolvimento Social sobre as estratégias 

para superar a crise econômica e financeira. “Guedes nunca engoliu a tentativa de Marinho de lançar o programa 

desenvolvimentista Pró-Brasil, que previa destinar R$ 150 bilhões em obras de infraestrutura. A ideia contou 

inicialmente com a ala militar do governo. ‘Marinho é perigosíssimo. Ele é capaz de ferrar com o Brasil todinho’, 

disse o Ministro da Economia recentemente a uma pessoa próxima.” Leia mais em: 

https://veja.abril.com.br/politica/o-que-paulo-guedes-realmente-pensa-sobre-rogerio-marinho/ 
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O caso do Rio de Janeiro, estudado no capítulo 3, é o exemplo mais evidente dessa constatação. 

A União está mais preocupada com a viabilidade do pagamento da dívida pública e seus 

reflexos no sistema de garantias do que em auxiliar no problema da reversão do processo de 

industrialização, uma das causas da insuficiência fiscal. Sendo o segundo estado na participação 

do PIB nacional, o Rio de Janeiro tem importância indiscutível para a economia nacional e para 

a projeção do país a nível global, além dos aspectos históricos, sociais e culturais. No entanto, 

o grave processo de desindustrialização tem determinado ciclos de estagnação e recessão da 

economia local, assim como a rápida deterioração do mercado de trabalho. Com uma das 

maiores taxas de desocupação do país, a população tem sido empurrada para a informalidade, 

aumentando os problemas sociais já existentes e a insuficiência da arrecadação tributária. Além 

disso, o crescimento de milícias e atividades ilícitas ligadas ao tráfico de drogas constitui um 

problema crônico que afugenta os empreendimentos privados e reduz a competitividade do 

estado. 

O rompimento desse ciclo vicioso demanda a execução de políticas públicas coordenadas entres 

os entes federados para implementação de ações estratégicas e o empenho de recursos públicos 

que vão muito além da concessão de incentivos fiscais. Diante da ausência ou precarização de 

fatores essenciais para a alocação de recursos privados, a intervenção indutora por meio de 

vantagens fiscais tem pouco ou nenhum efeito positivo. Conforme pesquisa realizada pela 

agência das Nações Unidas para o desenvolvimento, referidos benefícios estão na 11ª posição 

numa lista de 12 itens levados em consideração pelos agentes econômicos275, sendo preferível 

investir em localidades com infraestrutura, estabilidade macroeconômica, segurança de um 

devido processo legal, bons níveis de educação e ambiente adequado à inovação.  

Sobral argumenta que a crise enfrentada pelo estado não deve ser tratada como crise do Rio, 

mas deve ser considerada sua escala nacional, pois se trata do epicentro de um problema social 

e econômico estrutural mais profundo, o qual é agravado pelas tensões federativas. 

Compreender o diagnóstico do problema e enfrentar suas causas trará efeitos positivos para a 

superação da crise a nível nacional, razão pela qual deve ser cobrada a responsabilidade da 

 
275 UNIDO, 2011. Op. cit. 
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União.276 Para ele, a recuperação econômica não pressupõe um severo ajuste fiscal277 – o qual 

pode até agravar o quadro recessivo – mas resultará de sólida política industrial que seja capaz 

de romper inércias na organização dos mercados e redefini-los em um sistema de encadeamento 

produtivo. Quanto maior o foco na criação de complexidade e sinergia dentro desse sistema 

integrado, maior o poder de irradiação e sustentação de sequência de decisões estruturantes. 

Diante da insolvência do Estado a partir do exercício de 2016, a União tinha duas opções, 

segundo Sobral: i) assumir a coordenação federativa e refazer um rearranjo do pacto, 

implementando uma visão estratégica do interesse nacional e empenho de orçamento federal 

ou 2) impor sanções e contrapartidas severas às gestões subnacionais já em dificuldade em troca 

de maiores haveres e obrigações renegociadas com endividamento crescente.  

Omitindo-se de seu papel constitucional e preocupada com seu próprio desequilíbrio fiscal, a 

União escolheu a segunda opção. Aprovou a Lei Complementar n° 159/17 e instituiu o Regime 

de Recuperação Fiscal dos entes subnacionais. Em tratativas com um governo estadual 

enfraquecido financeiramente e envolvido em escândalos de corrupção, negociou um plano de 

recuperação que impôs restrição aos gastos, diretos e indiretos, em troca da suspensão da 

cobrança da dívida pública e dos arrestos na conta do Estado. O desequilíbrio de forças impediu 

até mesmo que fossem compensados os elevados créditos que o Estado possui junto à União, 

como aqueles decorrentes da Lei Kandir278. Embora reconhecida a necessidade de reorganizar 

 
276 “Desse modo, saídas da crise financeira atual dependem não só de maior mobilização reivindicatória, mas de 

diagnósticos com sentido mais prático para o enfrentamento do cerne do problema. É fundamental nacionalizar 

a crise no Estado do Rio de Janeiro e cobrar as responsabilidades do governo federal. Afinal, a União possui 

meios para resolver os efeitos da crise nacional que ela infligiu aos estados e municípios com seus erros de 

política econômica, explicitando as debilidades estruturais destes últimos.” SOBRAL, Bruno L. B- A Crise no 

Estado do Rio de Janeiro Entendida Não Apenas Como Uma Questão Financeira; Geo UERJ, Rio de 

Janeiro, n. 31, p. 34-63, 2017; pg. 47 
277“Para discutir o ajuste público dentro de uma perspectiva do que é mais importante para a recuperação 

econômica, é preciso ter claro dois aspectos centrais. Primeiro, é mais improvável que o ajuste seja plenamente 

exitoso enquanto a economia estiver em recessão (dado comportamento pró-cíclico da arrecadação já 

mencionado). Segundo, a decisão de cortes não deve ser naquelas áreas que amplifiquem a retração econômica, 

dado efeito multiplicador: investimento, benefícios sociais e, inclusive, despesa com pessoal (em particular, em 

situações de demanda deprimida no qual haveria pouca propensão a poupar). Se fizer cortes nessas áreas tende 

a aumentar a recessão, ou seja, o problema do ajuste fiscal pode virar uma ‘bola de neve’.” Ibidem. p. 39/40 
278 Em documento divulgado pelo Tesouro Nacional foram expostas as preocupações da insolvência dos entes 

subnacionais. Mesmo sendo reconhecida a tensão federativa, não foram apresentadas medidas relacionadas ao 

fortalecimento do papel da União da coordenação de estratégias regionais: “na atual década, a combinação entre 

políticas fiscais pouco prudentes, déficits previdenciários crescentes, guerra fiscal, excesso de vinculações de 

receitas e contratação de dívidas por entes em situação financeira frágil, associada ao aumento de despesas 

obrigatórias diante da intensidade da crise econômica entre meados de 2014 e início de 2017, permitiu que as 

finanças de alguns Estados se deteriorassem significativamente e colocassem em risco o Sistema de Garantias 

da União. Importante destacar que esse quadro de fragilidade não se circunscreve ao nosso passado recentíssimo. 

De fato, caso esses fatores por trás da crise atual de alguns Estados não sejam enfrentados adequadamente, pode-

se assistir à ampliação do grupo dos Estados insolventes, o que aumentará o risco de não recebimento dos haveres 

da União e poderá, no limite, afetar a trajetória da dívida pública e a estabilidade macroeconômica. TESOURO 
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as finanças estaduais e de repelir os atos de corrupção e irresponsabilidade fiscal de sucessivos 

governos estaduais, o acordo celebrado desperdiçou uma chance de enfrentar as causas 

econômicas da estrutura produtiva oca e propor soluções estruturais para atuar sobre os efeitos 

negativos da guerra fiscal. Além disso, mesmo reconhecendo problemas de gestão, não foram 

exigidas medidas de aprimoramento institucional para melhorar a qualidade do gasto público. 

Ao pressionar e isolar um ente subnacional, que não tem autonomia para gerenciar suas dívidas 

e enfrentar as consequências de uma grave crise econômica e financeira, um efeito colateral é 

o aumento da tensão federativa, incluindo a concessão de mais incentivos tributários. Não 

obstante a adesão ao Convênio CONFAZ nº 190/17, o Rio de Janeiro já editou, desde então, 10 

atos de constitucionalidade duvidosa sobre programas de fomento.279 

Mudar a estratégia de enfrentamento e assumir a coordenação do desenvolvimento regional é 

fundamental para a superação dos impasses que dificultam o crescimento econômico do país. 

Até mesmo para obter êxito no ajuste fiscal reconhecidamente necessário, referida coordenação 

é indispensável. Ao reduzir as tensões federativas e implementar arranjos institucionais que 

contribuam para a eficiência do gasto público, a União contribuirá para o reequilíbrio das contas 

públicas estaduais e o pagamento da dívida, gerando efeitos macroeconômicos positivos. 

No que tange às políticas de fomento, o planejamento e as ações que envolvam os interesses 

regionais e estaduais podem ser aprimorados por meio de quatro medidas iniciais: 1) a 

instituição do Conselho de Gestão Fiscal; 2) Ampliação e efetivo exercício das competências 

do CONFAZ para coordenar e supervisionar a atuação dos Estados na concessão de incentivos 

fiscais (processos de tomada de decisão,  acompanhamento, avaliação, supervisão dos Estados, 

edição de diretrizes, imposição de sanções); 3) a edição de um Marco legal que estabeleça um 

devido processo legal para a concessão e governança de incentivos fiscais; 4) aprimoramento 

do ciclo dos incentivos tributários.  

 
NACIONAL. Exposição da União à Insolvência dos Entes Subnacionais. Texto Para Discussão, 2018; p. 3. 

Disponível em https://www.gov.br/tesouronacional. 
279 Vide a Ação de Representação por Inconstitucionalidade, proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, 

em face da Lei Estadual n.º 8.960, de 30 de julho de 2020, que instituiu regime diferenciado de tributação para 

o setor metal mecânico, com base no Convênio CONFAZ nº 190/17, na qual se obteve medida liminar para 

sustar os efeitos da lei. Processo nº 0085032- 70.2020.8.19.0000. Registre-se, ainda, a Representação por 

Inconstitucionalidade da Lei nº 9.025/2020, que propõe a instituição de um regime diferenciado de tributação 

para o setor atacadista, assim como do Decreto nº 47.437/2020, que a regulamenta. 

https://www.gov.br/tesouronacional
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5.2.2 O Conselho de Gestão Fiscal: mecanismo de eficácia da Lei Complementar nº 101/00.   

Considerando o foco das estratégias nacionais em promover o ajuste fiscal, uma das medidas 

mais importantes e factíveis de serem implementadas é a instituição do Conselho de Gestão 

Fiscal com competência para estabelecer diretrizes eficientes na administração das finanças 

públicas, incluindo os subsídios e renúncias em prol de iniciativas privadas.  

Referido colegiado já está previsto no ordenamento jurídico e aguarda sua implementação há 

pelo menos duas décadas. De fato, para assegurar a efetiva aplicação das regras de 

responsabilidade fiscal, a Lei Complementar n° 101/00 prevê, em seu artigo 67, a criação de 

um Conselho de Gestão Fiscal (CGF), o qual deve ser constituído por representantes de todos 

os Poderes e esferas de governo, órgãos de controle, assim como entidades técnicas 

representativas da sociedade. O objetivo do referido conselho é o estabelecimento de diretrizes 

gerais para o acompanhamento e avaliação permanente da política e da operacionalidade da 

gestão fiscal. Para tanto, compete-lhe: i)  harmonizar e coordenar as práticas relativas à gestão 

fiscal entre todos os entes da Federação; ii) disseminar práticas de eficiência na alocação e 

execução do gasto público, arrecadação, controle do endividamento e transparência da gestão 

fiscal; iii) editar normas gerais para consolidação das contas públicas, padronização das 

prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal; iv) adotar normas e 

padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle 

social; e v) divulgar análises, estudos e diagnósticos. 

O Projeto de Lei nº 3.744/00, encaminhado pelo então Presidente Fernando Henrique Cardoso, 

ainda tramita no Senado Federal. Aprovado na Câmara dos Deputados, a versão atual dispõe 

que o Conselho será formado por 14 membros titulares, sendo todos técnicos com conhecimento 

na área fiscal, que terão mandato de dois anos. A designação dos nomes será feita pelo 

Presidente da República, após indicação dos órgãos de origem, entre eles: representantes do 

Ministério da Fazenda (que o presidirá), da Secretaria do Tesouro Nacional, da Controladoria-

Geral da União (CGU), da Secretaria de Orçamento Federal, dois representantes dos estados, 

indicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), dois de Tribunais de 

Contas e dois dos municípios. No projeto, definiu-se que o CGF terá uma assessoria técnica 

própria e cinco instâncias administrativas: plenário, presidência, câmaras, secretaria executiva 

e ouvidoria.280 
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No âmbito das políticas de fomento, a atuação desse Conselho seria muito útil para enfrentar as 

falhas institucionais já apontadas pelos órgãos de controle e proporcionar a instituição de 

processos de gestão de risco fiscal. Observamos que um dos maiores problemas do gasto 

tributário, modalidade mais adotada pelos entes subnacionais, é o descumprimento das regras 

previstas no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A ineficácia desse dispositivo legal 

tem contribuído para propagar o efeito race to the bottom e aumentar o desequilíbrio das contas 

públicas, causando impactos deletérios nas atividades estatais e na prestação de serviços 

públicos essenciais ao exercício de direitos fundamentais. Na prática, os gestores empenham-

se em lançar toda sorte de argumentos para justificar a não aplicação das regras de 

responsabilidade fiscal. A ausência de parâmetros conceituais e metodológicos dificulta a 

interpretação do dispositivo e contribui para as irregularidades.   

Cite-se, como exemplo, que sequer há um conceito uniforme sobre o gasto tributário, conforme 

demonstrado no capítulo 2. Os entes federados divergem sobre as iniciativas que constituem 

renúncia de receita e a forma de quantificá-las, havendo excesso de interpretações e confusão 

sobre o tema. A Receita Federal do Brasil inclui no conceito as imunidades constitucionais e os 

benefícios destinados às pessoas físicas, tais como o simples nacional e as isenções de imposto 

de renda decorrentes de gastos com saúde e educação. O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, 

não inclui tais categorias em sua metodologia de apuração de renúncia de receita, assim como 

outros Estados possuem formas diferentes de categorizar e contabilizar o gasto tributário. Essas 

diferenças impedem uma gestão eficiente e transparente de tais recursos, dificultando as 

prestações de contas e ofuscando, em um tratamento contábil confuso, as aplicações dos 

recursos públicos. 

Diante dessa realidade, o Conselho de Gestão Fiscal trará grande aprimoramento para o controle 

de referidas ações, podendo: i) uniformizar conceitos e metodologias de apuração dos gastos 

diretos e indiretos com tais ações; ii) normatizar sobre os incentivos fiscais-financeiros, 

modalidade híbrida que escapa aos controles das ações de fomento; iii) atuar em conjunto com 

o CONFAZ para apuração e controle dos efeitos fiscais decorrentes dos convênios celebrados 

entre os Estados; iv) estabelecer diretrizes para monitoramento e avaliação dos impactos fiscais; 

v) sugerir, em conjunto com outros órgãos relacionados, projetos de lei que formem um marco 

legal para o controle de incentivos fiscais. 

Ao nosso ver, o PL nº 3.744/00 deve tramitar em regime de urgência e as ações relacionadas à 

renúncia de receita devem ser uma de suas medidas prioritárias. Saliente-se que, a participação 
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de integrantes do CONFAZ e a Presidência do Ministério da Fazenda criarão a necessária 

sinergia para endereçar a eficácia das normas constitucionais e legais de controle. 

5.2.3 O Conselho de Política Fazendária e as Competências Metarregulatórias  

Segundo diretrizes dos organismos internacionais, o controle sobre a concessão de incentivos 

fiscais deve ser centralizado no Ministério da Economia, tendo em vista que reúne melhor 

capacidade institucional para compatibilizar as escolhas políticas com os recursos existentes e 

os investimentos necessários, incluindo os subsídios e renúncias de receita à iniciativa 

privada281. O estudo avaliou que os países que tiveram sucesso em atrair investimentos 

geralmente adotaram uma “abordagem holística” que coloca a política tributária no contexto de 

uma estratégia de desenvolvimento nacional mais ampla, cujo financiamento é coordenado pela 

referida pasta com o apoio de um comitê interdisciplinar e interministerial. Concluiu-se que nos 

locais onde não há participação das autoridades fiscais, há maior risco de desvio de interesse, 

conforme observado no capítulo 3. 

No Brasil, o Ministério da Economia tem em sua estrutura o Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ para regular a atuação dos entes subnacionais no tocante ao ICMS, mas 

faltam mecanismos institucionais que alinhem a atuação do colegiado com o planejamento 

estratégico nacional e regional e que sejam capazes de conciliar os interesses locais, 

promovendo o enforcement de suas decisões. Reformar o sistema de controle do gasto tributário 

dos entes subnacionais e criar o mecanismo de metarregulação, nos moldes das funções da 

Comissão Europeia, são condições necessárias para a efetividade do gasto tributário nas 

políticas de desenvolvimento regional. Além do preenchimento das lacunas normativas, 

referido órgão central deve se incumbir da coordenação, supervisão e fiscalização da efetiva 

adesão dos Estados às diretrizes estabelecidas.  

Devem ser aprimoradas as funções normativas do CONFAZ de forma a contribuir com a edição 

e implementação de um marco legal de controle dos incentivos fiscais, disciplinando todo o 

ciclo dessa função estatal e baseando-o em evidências de múltiplas abordagens: econômicas, 

sociais, políticas e jurídicas. Coletando dados da realidade regional e visando ao alcance dos 

 
281 “The Ministry of Finance, in contrast, will emphasize that revenue needs to be raised to provide public goods, 

including key pillars of a business-enabling environment such as infrastructure. Where various Ministries do 

not properly coordinate and responsibilities are not centralized, incentives may overlap, be inconsistent, or 

even work at cross-purposes. Effective coordination is a daunting but critically important task.” Grupo de 

Trabalho FMI, ONU, Banco Mundial e OCDE. Options for Low Income Countries’ Effective and Efficient Use 

of Tax Incentives for Investment; 2015. p. 27 

 



  

140 

 

objetivos nos planos de desenvolvimento, o CONFAZ deve elaborar diretrizes, fixar 

procedimentos e sugerir projetos de leis ao Congresso Nacional que obriguem todos os entes 

federados, tais como: i) unificação de metodologias e conceitos relacionados ao gasto tributário 

e demais modalidades de fomento; ii) critérios de governança para que sejam considerados 

válidos os programas de fomento pretendidos por entes subnacionais; iii) limites máximos de 

renúncia de receita; iv) definição das regiões nas quais a intervenção estatal é incontroversa, 

assim como os limites e requisitos do fomento; iv) promoção da transparência do processo 

decisório e de seus impactos; v) promoção da participação social nas escolhas alocativas de 

incentivos fiscais, assim como na fiscalização das contrapartidas; v) obrigatoriedade de 

avaliação de efetividade como condição para a renovação ou ampliação de programas 

existentes; vi) publicação anual de um panorama geral com dados consolidados a fim de 

demonstrar a compatibilidade das ações de fomento dos entes subnacionais com os planos 

regionais de desenvolvimento e com as leis orçamentárias; vii) análise de impacto das 

regulações editadas; viii) instar a União a aplicar sanções administrativas aos Estados que 

infringirem o sistema e a recorrer ao Poder Judiciário para anular benefícios unilaterais, 

inconstitucionais ou ilícitos. 

Assim como ocorre com a Comissão Europeia, o órgão central de supervisão deve realizar o 

monitoramento e a avaliação dos fomentos mais impactantes e com maior potencial de 

distorção. Também deve exigir dos entes federados um sistema próprio de avaliação para os 

benefícios concedidos. Dessa forma, será possível uma análise macro dos resultados e da 

efetividade das políticas de desenvolvimento regional financiadas com incentivos tributários. 

A publicação de um relatório anual irá conferir maior transparência ao uso dos recursos públicos 

e melhores elementos para a tomada de futuras decisões.  

Para tal avaliação já existe a estrutura necessária no próprio Ministério da Economia, havendo 

a necessidade apenas de ampliar seu escopo e suas instâncias administrativas e burocráticas, 

especialmente recursos humanos e sistema de tratamento e análise de dados. A Comissão de 

Avaliação de Políticas Públicas da União, criada pelo Decreto nº 9.834/19, tem desenvolvido 

metodologias de análise ex post que revelam os resultados, efeitos positivos e negativos das 

ações financiadas com gastos diretos e indiretos282. Uma evolução institucional para abranger 

os entes subnacionais mostra-se altamente relevante. Havendo suas atribuições definidas em 

uma legislação específica, o referido comitê prestaria o suporte necessário ao CONFAZ para 

 
282 Mais informações em https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-

e-orgaos-colegiados/cmap 
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melhor estruturar, avaliar e revisar os incentivos tributários em prol do desenvolvimento 

regional. 

5.2.3.1 Responsabilização dos Gestores 

Também deve ser aperfeiçoada a função fiscalizatória, possibilitando a aplicação de sanções 

aos entes federados que não se submeterem aos acordos e regras do CONFAZ. A ausência e 

inadequação do mecanismo de responsabilização contribuiu para a escalada do conflito 

federativo fiscal. Conforme estabelecem a CF/88 e a LC nº 24/75, a concessão de incentivos 

tributários depende de decisão unânime dos Estados, sob pena de i) nulidade do ato e a 

ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria; ii) na 

exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda 

remissão do débito correspondente; iii) possível presunção de irregularidade das contas 

correspondentes ao exercício a juízo do TCU; iv) possível suspensão do pagamento de quotas 

referente ao Fundo de Participação Especial.  

A insurreição dos Estados às regras instituídas, porém, não recebeu a necessária repressão das 

instâncias nacionais de controle, assim como as sanções previstas não ensejaram a 

responsabilidade política e fiscal necessária aos governantes. Embora com a competência para 

celebrar os convênios sobre ICMS, promover estudos para o aperfeiçoamento da Administração 

Tributária e do Sistema Tributário Nacional e monitorar a atuação dos Estados, o CONFAZ não 

possui atribuição e mecanismos pertinentes para aplicar as sanções previstas no artigo 8º da LC 

24/75283. Demonstramos, no capítulo 2, que as medidas de nulidade dos benefícios unilaterais 

e exigibilidade do imposto ficaram a cargo da administração fazendária dos entes prejudicados, 

o que acirrou ainda mais o conflito fiscal e levou ao Poder Judiciário lides de difícil solução, 

 
283 Convênio ICMS 133/97, Art. 3º: “Compete ao Conselho: I - promover a celebração de convênios, para efeito 

de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 

155 da Constituição, de acordo com o previsto no § 2º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei 

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975; II - promover a celebração de atos visando o exercício das 

prerrogativas previstas nos artigos 102 e 199 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário 

Nacional), como também sobre outras matérias de interesse dos Estados e do Distrito Federal. III - sugerir 

medidas com vistas à simplificação e à harmonização de exigências legais; IV - promover a gestão do Sistema 

Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, para a coleta, elaboração e distribuição de 

dados básicos essenciais à formulação de políticas econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das 

administrações tributárias. V - promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração Tributária e 

do Sistema Tributário Nacional como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de inter-

relação da tributação federal e da estadual; VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da 

Política de Dívida Pública Interna e Externa dos Estados e Distrito Federal, para cumprimento da legislação 

pertinente e na orientação das instituições financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência como 

suporte básico dos Governos Estaduais. § 1º O Conselho pode, em assunto técnico, delegar, expressamente, 

competência à Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS para decidir, exceto sobre deliberação 

para concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais. § 2º O Conselho poderá, ainda, colaborar 

com entidades e outros órgãos da Administração Pública”. 
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tendo em vista as drásticas consequências para todos os envolvidos. O Supremo Tribunal 

Federal consolidou entendimento de que tais incentivos violam normas constitucionais, mas 

não assegurou a eficácia do sistema ao modular os efeitos da decisão em boa parte de seus 

julgados, o que propiciou que governantes e agentes beneficiados continuassem a assumir os 

riscos de benefícios unilaterais. 

Ademais, a sanção relacionada à reprovação das contas pelo TCU não faz sentido em um 

sistema no qual quem analisa as contas da gestão dos governadores são os Tribunais de Contas 

Estaduais, sendo certo que raramente os benefícios unilaterais justificam pareceres 

desfavoráveis ou reprovação das contas nessas esferas de controle. A suspensão do pagamento 

dos fundos de participação, por sua vez, não se mostra compatível com a Constituição Federal 

de 1988, pois viola a autonomia financeira dos entes subnacionais. Dessa forma, sem a previsão 

de penalidades ou arranjos institucionais adequados para a necessária aplicação, as políticas de 

desenvolvimento regional foram sedimentadas em um estado de desconformidade que não 

trouxe os resultados almejados. 

O controle administrativo dos incentivos fiscais demanda o aprimoramento do mecanismo 

sancionatório. A edição da LC nº 160/17 deu um passo nessa direção ao estabelecer, em seu 

artigo 6º, que a concessão de benefícios unilaterais implica a sujeição da unidade federada 

responsável aos impedimentos previstos nos incisos I, II e III do § 3º do art. 23 da Lei 

Complementar nº 101/00, pelo prazo em que perdurar a irregularidade; ou seja, o Estado infrator 

não poderá receber transferências voluntárias, obter garantia, direta ou indireta, de outro ente 

ou contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida 

mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. Em complemento, a Portaria nº 

76/19 estabeleceu os critérios e procedimentos para verificação do descumprimento e aplicação 

das sanções, atribuindo ao CONFAZ a apuração dos fatos e ao Ministro da Economia a decisão 

sobre a existência ou não da infração. Em caso positivo, será publicada a declaração da infração 

e a unidade federada receberá as sanções especificadas enquanto durar a irregularidade.  O 

Tribunal de Contas da União deve fiscalizar o cumprimento da decisão284. 

Ressalte-se, porém, que a sanção estabelecida se traduziria como penalidade à população da 

unidade federada infratora, sobre quem recairiam as graves consequências da ausência de 

transferências voluntárias, já que tais recursos são fundamentais para a execução de programas 

 
284 Ainda não há evidência da efetividade desse mecanismo, uma vez que o procedimento de apuração foi 

regulamentado somente em 2019. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art23%C2%A73iii
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e serviços públicos de grande interesse social. Melhor seria a previsão de penalidades à pessoa 

do governador que institui benefícios unilaterais ou não veta tais iniciativas do Poder 

Legislativo, tipificando referida conduta como crime de responsabilidade da Lei nº 1.079/50. 

Sujeitos à perda do cargo e à inabilitação, por até cinco anos, para o exercício de qualquer 

função pública, referidos gestores, acredita-se, adotariam as cautelas necessárias para formular 

e aprovar suas ações de fomento, conforme as regras instituídas.  

No mesmo sentido, merece aprimoramento a disciplina sobre os crimes contra as finanças 

públicas, previstos nos artigos 359-A a 359-H do Código Penal, para tipificação dos atos de 

renúncia de receita realizadas sem a autorização do CONFAZ ou em descumprimento do artigo 

14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É certo que a infração em questão enseja a propositura 

de ação de improbidade administrativa em face dos gestores responsáveis e dos beneficiários 

em razão da conduta prevista no art. 10, VII da Lei nº 8.429/92. No entanto, a ausência de 

transparência dos processos decisórios e de execução do fomento dificulta a atuação dos órgãos 

de controle. Além disso, a retórica da guerra fiscal ofusca as reais motivações dos governantes, 

pressionando o Judiciário pela não aplicação das sanções.  

Na instância administrativa de coordenação, um importante avanço seria a atribuição de 

competência ao CONFAZ ou ao Ministério da Economia para determinar aos Estados infratores 

a anulação de benefícios ilícitos e a recuperação dos ativos indevidamente abdicados, assim 

como ocorre no modelo europeu. Em caso de descumprimento, o colegiado deve instar a União 

a acionar o Poder Judiciário. Para além de impor restrições à população, é preciso cortar tão 

logo quanto possível as vantagens unilaterais concedidas aos agentes econômicos e 

responsabilizar o agente político pelas decisões tomadas.   

5.3 Ações Estruturantes de Âmbito Estadual 

5.3.1 Governança dos Incentivos Fiscais: Aperfeiçoamento das Instituições Estaduais 

Usualmente utilizado no setor privado, o termo governança engloba um conjunto de processos, 

costumes, políticas, leis, regulamentos e instituições que regulam a maneira como uma empresa 

é dirigida, administrada ou controlada. Com múltiplas abordagens, os estudos de governança 

corporativa estabelecem os objetivos estratégicos, as relações com os diversos atores 

envolvidos, a adesão aos códigos de conduta, a gestão de riscos, a redução de custos, 

instrumentos de monitoramento, mecanismos de responsabilização dos gestores, entre outros. 
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As iniciativas têm como princípio a eficiência, a prestação de contas e, sendo sociedade de 

capital aberto, a transparência. 

No setor público, embora haja a determinação constitucional de obediência aos princípios 

republicanos da legalidade, moralidade, impessoalidade, transparência e eficiência, a ausência 

de mecanismos institucionais e procedimentos de controle nos órgãos públicos, em 

determinadas áreas, possibilitam a tomada de decisões temerárias que, além de não alcançarem 

as finalidades coletivas, facilitam a malversação dos recursos públicos, colocando em risco a 

gestão fiscal, a prestação de serviços e outras atividades estatais que impactam diretamente na 

qualidade de vida da população. Especialmente no campo das ações de fomento, observa-se 

que a tomada de decisão não decorre de um processo racional baseado em dados da realidade 

ou evidências empíricas, mas da vontade do governante, que muitas vezes, esconde no âmbito 

de sua discricionariedade motivações ilegítimas de poder e de favorecimento a interesses 

privados. 

O êxito das políticas de desenvolvimento regional depende da modernização dos instrumentos 

de governança utilizados pelos entes subnacionais, com a criação de mecanismos e de uma 

burocracia estatal capacitada para assegurar a eficiência e eficácia dos gastos públicos. É por 

meio de uma gestão estratégica que se torna viável orientar a atuação de gestores e servidores 

para o resultado pretendido, gerando ações que representem respostas efetivas e úteis às 

demandas sociais e sejam aptas a reduzir as assimetrias regionais.  

No caso das políticas de fomento, observamos por meio do processo histórico que os entes 

subnacionais concederam incentivos aleatórios e redundantes, desvinculados de um 

planejamento de desenvolvimento, pois se preocuparam exclusivamente em concorrer com os 

estados vizinhos por investimentos privados, sem necessariamente avaliar o valor daqueles 

investimentos na cadeia produtiva local e nas relações de mercado. Grande parte dos incentivos 

foram criados a partir da iniciativa dos próprios setores interessados e baseados nas suas 

próprias metas e interesses. Com o tempo, alguns Estados, a exemplo do Rio de Janeiro, 

perderam a capacidade de comando de suas políticas industriais. 

Além da ineficácia das normas constitucionais e legais, a lacuna sobre os mecanismos e 

processos de controle favorece a ocorrência de falhas e desvios institucionais, sendo 

imprescindível a formatação de um sistema de controle nacional, que estabeleça um marco legal 

sobre os procedimentos necessários e metodologias aplicáveis em cada fase das ações de 
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fomento, determine a definção dos órgãos gestores do fomento, bem como a responsabilização 

clara dos administradores públicos que cometerem atos inconstitucionais ou ilegais. 

Enquanto não ocorrem as conjunturas políticas para o preenchimento dessas lacunas, os 

Estados, no exercício de suas autonomias administrativas, devem aprimorar suas instituições 

de modo a assegurar a eficácia e efetividade dos programas de fomento, pois, mesmo em 

cenário de guerra fiscal, as concessões aleatórias e descontroladas de benefícios tributários não 

trazem ganhos para o estado a médio e longo prazo, conforme demonstrado no capítulo 3 e no 

estudo feito pelo Estado do Rio Grande do Sul. 

Para tanto, além da simplificação e harmonização tributária, os organismos internacionais e os 

órgãos de controle externo brasileiros recomendam a modernização das instituições e setores 

de planejamento e controle, estabelecendo de forma séria e rigorosa: i) o planejamento baseado 

em evidências; ii) os mecanismos de monitoramento e avaliação; iii) o fortalecimento do 

controle interno; iv) a transparência.  

Destaque-se que a modernização das instâncias administrativas já está sendo implementada 

pelo governo central no âmbito das políticas federais, conforme se observa por meio dos 

Decretos nº 9.203/17, nº 9.191/17 e nº 9.588/18. Em 2017, foi instituído o Comitê 

Interministerial de Governança – CIG para exercer papel de liderança e de instância estratégica 

na coordenação e coerências das ações do governo, por meio de diretrizes e recomendações à 

Administração Pública federal com foco em: i) monitorar o desempenho e avaliar a concepção, 

a implementação e os resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as 

diretrizes estratégicas sejam observadas; ii) avaliar as propostas de criação, expansão ou 

aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que 

possível, seus custos e benefícios; e iii) manter processo decisório orientado pelas evidências, 

pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à 

participação da sociedade. Constituído pelas altas autoridades de planejamento, gestão fiscal e 

controle interno285 e competente para assessorar o presidente da República na condução das 

 
285 Decreto nº 9.203/17 (alterado pelo Decreto n. 9.901/2019) – “Art. 8º- A O CIG é composto pelos seguintes 

membros titulares: I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará; 

II - Ministro de Estado da Economia; e III - Ministro de Estado da Controlaria-Geral da União.”   
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políticas públicas, o CIG aprovou guias de avaliação ex ante286 e ex post287 com metodologias, 

mecanismos e procedimentos necessários para aprimorar a qualidade das decisões políticas e 

da governança pública. 

Em seguida, por meio do Decreto nº 9.588/18, foram instituídos o Comitê de Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas Federais (CMAP), responsável pela coordenação do 

monitoramento e avaliação de políticas financiadas por gastos diretos da União, e o Comitê de 

Monitoramento e Avaliação dos Subsídios da União (CMAS), com a atribuição de monitorar e 

avaliar, de forma contínua, as políticas públicas financiadas por subsídios da União, incluindo 

incentivos tributários. Para as ações de fomento, o CMAS avalia as políticas previamente 

selecionadas e encaminha ao CIG e aos gestores responsáveis, quando couber, proposições de 

aprimoramento ou alteração no arcabouço normativo, com a indicação de alternativas para a 

ação estatal, bem como de seus riscos e possíveis impactos. 

Esse movimento, decorrente da necessidade de gerar valor público frente aos entraves políticos 

e econômicos da última década, abre caminho para que a mesma iniciativa seja implementada 

no âmbito dos entes subnacionais, ensejando a formatação de um modelo coeso de elaboração 

e execução de políticas públicas com base em incentivos fiscais. Apesar de não existir uma 

iniciativa para aperfeiçoar a gestão das ações de fomento em âmbito nacional, a experiência do 

governo central com suas próprias políticas deve ser disseminada para os entes subnacionais e 

adaptadas às estruturas locais, especialmente o conhecimento gerado sobre os procedimentos e 

metodologias de avaliação.  

Como instrumento de intervenção estatal, o fomento, em especial o gasto tributário, deve estar 

inserido no ciclo da política pública e no ciclo orçamentário, vedando-se qualquer forma de 

incentivo aos atores privados que não decorrem de um modelo racional devidamente 

controlado. 

 
286 Reunindo estudos sobre o tema, órgãos do governo federal e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA publicaram um Guia Prático de Análise ex ante visando o estabelecimento de diretrizes para a proposição 

de atos normativos que criem ou modifiquem políticas públicas e que concedam incentivos fiscais. Aprovado 

pelo Comitê Interministerial de Governança – CIG, referido guia estabelece seis passos para a formulação das 

políticas públicas: i) diagnóstico do problema; ii) objetivos, ações e resultados; iii) desenho e estratégia de 

implementação; iv) impacto orçamentário e financeiro; v) estratégia de construção de confiança e suporte; vi) 

monitoramento, avaliação e controle. Para cada etapa, foram definidos conceitos e apresentadas diretrizes 

metodológicas e procedimentais. Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex ante, volume 1. 

Casa Civil da Presidência da República, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. – Brasília: Ipea, 2018. 

Disponível em https://www.ipea.gov.br 
287 Avaliação de políticas públicas: guia prático de análise ex post, volume 2. Casa Civil da Presidência da 

República et al. – Brasília: Casa Civil da Presidência da República, 2018. Disponível em 

https://www.ipea.gov.br 
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Figura 17- Ciclo de Política Pública, Orçamento e Fomento 

 

5.3.2 Do Planejamento Baseado em Evidências às Avaliações de Efetividade: A 

Governança do Ciclo Completo dos Incentivos Fiscais. 

A idealização de uma ação de fomento começa no planejamento consistente sobre a criação, 

expansão ou aperfeiçoamento de uma política pública, a qual deve ser desenhada a partir de 

uma avaliação ex ante que seja capaz de estabelecer maior racionalidade ao processo de tomada 

de decisão e mais eficiência no uso dos recursos públicos. O objetivo da análise é verificar se a 

política responde a um problema bem delimitado e pertinente, se há um objetivo claro de 

atuação do Estado e se esse pode ser alcançado por meio das ações e recursos previstos. São 

necessárias análises técnicas e econométricas que demonstrem a relação de causa e efeito entre 

os meios e os fins, aumentando a probabilidade de êxito da decisão. 

Para que a avaliação seja um instrumento eficiente e não apenas uma etapa burocrática, mostra-

se imprescindível que haja uma estrutura inteligente de reunião e análise dos dados da realidade 

social, política e econômica. Providenciada pelas pastas responsáveis pela política pública, a 

análise deve considerar não apenas as informações dos setores interessados, mas principalmente 

estudos empíricos e teóricos realizados pelos órgãos públicos e pelos centros de pesquisa que 

se dedicam aos problemas regionais. No âmbito da União, o Decreto Federal nº 9.191/17288 e o 

 
288 Decreto n. 9191/17, Art. 27: “A exposição de motivos deverá: I - justificar e fundamentar, de forma clara e 

objetiva a edição do ato normativo, com: a) a síntese do problema cuja proposição do ato normativo visa a 

solucionar; b) a justificativa para a edição do ato normativo na forma proposta; e c) a identificação dos atingidos 

pela norma; II - na hipótese de a proposta de ato normativo gerar despesas, diretas ou indiretas, ou gerar 

diminuição de receita para o ente público, demonstrar o atendimento ao disposto nos art. 14, art. 16 e art. 17 da 

Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e no art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias; III - no caso de proposta de medida provisória, demonstrar, objetivamente, a relevância e a 
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artigo 137 da LDO de 2021289 consolidaram importante avanço ao incorporar a avaliação prévia 

aos procedimentos para elaboração de atos normativos e proposições legislativas, a qual deve 

estar acompanhada da exposição de motivos, dos pareceres jurídico e técnico que fundamentem 

eventual criação, renovação ou ampliação de programas de fomento, assim como das metas e 

objetivos quantitativos. Imprescindível, pois, que os entes subnacionais incorporem esses 

procedimentos em suas proposições e projetos.  

A concessão de incentivos fiscais somente deve ser considerada legítima se fizer parte da 

estratégia de enfrentamento do problema diagnosticado, devendo haver respostas concretas e 

claras para as seguintes perguntas: qual a modalidade de fomento mais eficiente? Quais os 

objetivos e resultados esperados? Quais os benefícios socioeconômicos que se pretende gerar 

para a sociedade? Os benefícios superam os custos? Quais as metas e os indicadores de 

medição? Quais são os agentes ou setores econômicos que devem ser beneficiados? Quais as 

contrapartidas necessárias? Qual o prazo de implementação? Quais os impactos orçamentários 

e financeiros? Quais os impactos na concorrência? Há alternativas mais eficientes para atingir 

os mesmos objetivos? Quando e como deverá haver a avaliação de efetividade ou de custo 

benefício? Quais dados serão necessários para a avaliação ex post? 

Na estimativa dos custos, deve ser verificada a conformidade da despesa ou da renúncia de 

receita com as regras de alocação de recursos previstas no PPA, na LDO e na LOA, assim como 

garantido o cumprimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente a não 

afetação das metas fiscais, a estimativa de impacto para os próximos três anos e, quando for o 

caso, as medidas de compensação. Para tal análise, o órgão responsável pela gestão das contas 

 
urgência; e IV - ser assinada pelo Ministro de Estado proponente. [...] Art. 32. O parecer de mérito conterá: I - a 

análise do problema que o ato normativo visa a solucionar; II - os objetivos que se pretende alcançar; III - a 

identificação dos atingidos pelo ato normativo; IV - quando couber, a estratégia e o prazo para implementação; 

V - na hipótese de a proposta implicar renúncia de receita, criação, aperfeiçoamento ou expansão da ação 

governamental, ou aumento de despesas: a) a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em 

que entrar em vigor e nos dois subsequentes, da qual deverá constar, de forma clara e detalhada, as premissas e 

as metodologias de cálculo utilizadas, e indicará: 1. se a medida proposta foi considerada nas metas de resultados 

fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias; e 2. a simulação que demonstre o impacto da despesa com a 

medida proposta; e b) a declaração de que a medida apresenta: 1. adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual; e 2. compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com o 

art. 107 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”. 
289 Lei nº 14.116/20, Art. 137: “As proposições legislativas que concedam, renovem ou ampliem benefícios 

tributários deverão: I - conter cláusula de vigência de, no máximo, cinco anos; II - estar acompanhadas de metas 

e objetivos, preferencialmente quantitativos; e III - designar órgão gestor responsável pelo acompanhamento e 

pela avaliação do benefício tributário quanto à consecução das metas e dos objetivos estabelecidos. Parágrafo 

único. O órgão gestor definirá indicadores para acompanhamento das metas e dos objetivos estabelecidos no 

programa e dará publicidade a suas avaliações”. 
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públicas deve emitir parecer técnico sobre a viabilidade, as consequências e os riscos das 

propostas.   

O processo embasado em evidências não suprime as escolhas discricionárias dos governantes, 

mas aumenta o ônus da motivação, do qual devem se desincumbir para demonstrar que a 

decisão tomada está de acordo com as finalidades e princípios constitucionais. A redução do 

espaço discricionário é medida essencial para assegurar a eficiência e eficácia das intervenções, 

conforme se observa no modelo europeu e nas recomendações de boa governança de 

organismos internacionais.  

Mesmo baseando-se em estudos técnicos, não são descartáveis as probabilidades de que as 

ações pretendidas não alcancem os resultados esperados. Portanto, qualquer planejamento sobre 

ações de fomento deve conter, desde a concepção, a metodologia, os indicadores e prazos de 

acompanhamento. Esse monitoramento é um processo contínuo realizado, ao longo da 

implementação, pelo próprio órgão responsável pela política pública. Tem como objetivo 

controlar a entrega de insumos, o calendário de trabalho e verificar se os produtos estão de 

acordo com as metas. O monitoramento permite identificar problemas e falhas durante a 

execução que prejudicam as ações, os processos ou os objetivos da política pública e, assim, 

reúne condições para corrigir rumos ou ajustar os planos de implementação. Um dos aspectos 

cruciais dessa etapa é a fiscalização das metas e contrapartidas assumidas pelos beneficiários, 

exigindo a devida prestação de contas e o enforcement do dever jurídico.  

Destaque-se ainda a necessidade de aprimoramento da gestão da informação. Geralmente os 

órgãos estaduais carecem de instruções metodológicas e plataformas adequadas para coleta e 

análise de dados. As informações existentes são subutilizadas porque estão desorganizadas e 

incompletas. É comum que os dados de um órgão não sejam acessados ou analisados por outro 

simplesmente porque os sistemas são diferentes e não interagem. Com o objetivo de coordenar 

e padronizar o registro e o uso das informações produzidas a nível estadual, é importante o uso 

de instrumentos e técnicas da gestão de informação. Nesse sentido, o guia ex post  destaca como 

necessárias as seguintes ações: i) identificação das fontes e necessidades de informação para 

avaliação daquela política; ii) obtenção das informações identificadas como necessárias; iii) 

registro e armazenamento padronizados das informações obtidas; iv) desenvolvimento de 

produtos e serviços padronizados (relatórios de monitoramento/avaliação, por exemplo), 

baseados nas informações registradas e armazenadas para aquela política; v) distribuição e 

compartilhamento padronizado (entre os órgãos que têm relação com aquela política) dos 
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produtos e serviços desenvolvidos; e vi) uso das informações dos produtos e serviços 

distribuídos ou compartilhados. 

Além disso, recomenda-se a interoperabilidade dos dados, nos moldes do projeto denominado 

IpeaDATA-lab, uma espécie de laboratório tecnológico cuja missão é obter, documentar e 

integrar os registros administrativos do governo federal para que possam ser usados na 

avaliação de políticas públicas. Composto por uma equipe multidisciplinar que faz uso de 

técnicas avançadas de ciência da computação e estatística para manipular grandes volumes de 

dados, o laboratório trata os variados dados e alimenta a Base para Monitoramento e Avaliação 

de Políticas Públicas (Bmap). Considerando que já existe o sistema e a expertise sobre a gestão 

da informação, seria altamente factível e eficiente para as políticas nacionais que os Estados 

celebrassem convênio com o IPEA para incluir seus dados, assim como ter acesso aos dados 

federais. 

A avaliação ex post completa o ciclo de análise das ações de fomento. Previamente desenhada 

quando do planejamento e com os dados colhidos ao longo do processo, as instâncias 

responsáveis devem verificar, nos prazos previstos, se os objetivos foram alcançados, quais os 

efeitos sobre a realidade e se a ação foi eficiente. Conforme recomendado no guia utilizado pelo 

CMAS, a avaliação deve se iniciar por uma abordagem geral (avaliação executiva), que permite, 

de forma prática e rápida, identificar em qual elemento ou em qual processo da cadeia de valor 

da política há maior chance de ocorrerem aprimoramentos. A partir dos resultados, outras 

abordagens de avaliação poderão ser desenvolvidas, tais como as avaliações: i) de diagnóstico; 

ii) de desenho; iii) de implementação; iv) de governança; v) de resultado; vi) de impacto; vii) 

econômica e viii) de eficiência. Cada espécie possui foco e metodologia própria. 

Nos moldes das práticas internacionais e do governo federal, a avaliação deve ser conduzida 

preferencialmente por outros órgãos independentes, não diretamente responsáveis pela 

execução da política pública. Devem contar com a participação de autoridades da Secretaria da 

Casa Civil, do Planejamento, da Fazenda e do controle interno, assim como órgãos externos, 

como o Tribunal de Contas, os institutos de pesquisa e universidades. Quanto maior o grau de 

independência, melhor a contribuição para o aperfeiçoamento da política pública e para um 

debate mais qualificado sobre os gastos públicos, diretos ou indiretos. 

Ao final de cada avaliação, deve haver uma seção de recomendações aos tomadores de decisão, 

bem como aos gestores e técnicos responsáveis pela política pública para que as mudanças 

sugeridas sejam incorporadas ao ciclo de políticas públicas e ao ciclo orçamentário, 
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retroalimentando o sistema. Além disso, deve ser dada a devida publicidade às avaliações e 

decisões subsequentes com linguagem acessível para viabilizar a participação de todos os 

stakeholders e da sociedade. 

5.4 Propostas de Aprimoramento da Governança no Estado do Rio de Janeiro 

Formulados em meio à guerra fiscal, por sucessivos governos marcados por projetos de poder 

e em estruturas administrativas afetadas por práticas corruptas, as intervenções indutoras do 

Estado do Rio de Janeiro têm baixa qualidade e não enfrentam os problemas estruturais da 

economia fluminense. Ao contrário, são evidentes os problemas fiscais e a distorção da livre 

concorrência.  

A fim de viabilizar o equilíbrio das contas públicas e proporcionar novos investimentos, 

inclusive em infraestrutura e segurança pública, devem ser revisados os programas de fomento 

e realocados os recursos em projetos de desenvolvimento baseados em evidências.  Para tanto, 

as instituições e o modelo mental que subsidiam as decisões de gestores e agentes econômicos 

devem incorporar os procedimentos e métodos de controle dos ciclos de política pública e 

orçamentário, estabelecendo, inclusive para o gasto tributário, planejamento consistente, 

monitoramento permanente e avaliações periódicas sobre os resultados e impactos.  

Especialmente em razão do cenário de constrição financeira, as decisões sobre os gastos diretos 

e indiretos devem ser cuidadosamente tomadas, a partir de demonstrações de eficiência e 

efetividade, para resolver os problemas diagnosticados, o que demanda o aperfeiçoamento da 

estrutura administrativa e a incorporação de boas práticas de governança. Dessa forma, 

reunindo as conclusões extraídas dos capítulos antecedentes, inclusive as mudanças em 

implementação nos níveis federal e estadual, sugerimos o seguinte fluxo para aprimorar a 

atuação do Estado nas intervenções econômicas indutoras:  

• Elaboração de um Planejamento Estratégico de Desenvolvimento Econômico, 

estabelecendo metas de curto, médio e longo prazos, assim como indicadores de 

acompanhamento. Formulado pelas altas autoridades governamentais, referido plano deve estar 

fundamentado em estudos econômicos, empíricos e acadêmicos, que identifiquem as causas 

dos entraves ao crescimento e apontem ações capazes de alterar referidas estruturas. O processo 

de elaboração do planejamento deve acolher e estimular a participação dos diversos setores da 

sociedade por meio de consultas ou audiências públicas; 
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• Estabelecidos os objetivos estratégicos, deve ser elaborada a avaliação ex ante para 

definição das políticas setoriais e regionais de desenvolvimento, assim como definidas as 

competências, de forma clara e objetiva, dos órgãos envolvidos, em especial da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e dos órgãos da administração indireta a ela vinculados (CODIN 

e AGERIO). Destaque-se a relevância de mobilizar e estabelecer parcerias com centros de 

pesquisa e educação do próprio estado, tais como a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPERJ) e demais organizações dedicadas aos problemas 

locais, assim como a celebração de convênios com órgãos federais correlatos, IPEA, ENAP e 

outros; 

• Justificada tecnicamente a necessidade, adequação e proporcionalidade dos incentivos 

tributários, o programa deve ser encaminhado à Secretaria Estadual de Fazenda para análise da 

compatibilidade com as Leis Orçamentárias e preenchimento dos requisitos previstos no artigo 

14 da LRF, especialmente os impactos fiscais e as medidas de compensação, se for o caso. 

Além disso, nos termos do artigo 2º e 3º da Lei nº 8.445/19, devem ser fixadas as metas fiscais-

orçamentárias de desempenho com base nos seguintes indicadores: i) incremento na 

arrecadação estadual; ii) geração de novos postos de empregos diretos e indiretos; iii) 

regularidade tributária; iv) sustentabilidade ambiental; v) investimento em modernização 

tecnológica; e vi) competitividade do setor em relação a outros estados; 

• Após o parecer da autoridade fiscal, cabe à Comissão de Política Pública de 

Desenvolvimento Econômico decidir, com base nos estudos técnicos e análise do risco fiscal, 

sobre a criação, expansão ou modificação dos programas de fomento, sugerindo a edição de ato 

normativo, em caso de aprovação da proposta. Importante que façam parte de referido colegiado 

as autoridades responsáveis pelo planejamento, pela atividade financeira estatal e pelo controle 

interno, assim como representantes da sociedade civil, em razão dos impactos sofridos pela 

população;  

• Parecer jurídico sobre os dispositivos constitucionais ou legais nos quais estão fundadas 

a validade do ato normativo proposto; as consequências jurídicas dos principais pontos da 

proposta; as controvérsias jurídicas que envolvam a matéria; a conclusão a respeito da 

constitucionalidade, da legalidade e do atendimento à técnica legislativa; 

• Parecer da Secretaria da Casa Civil sobre o mérito, a oportunidade, a conveniência, o 

impacto geral na economia fluminense, os efeitos sobre o setor beneficiado, a compatibilização 

da proposta com as políticas e as diretrizes do governo, tendo como base as conclusões da 

avaliação ex ante; 
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• Decisão fundamentada do governador e fixação do órgão gestor do programa;  

• Deferida a proposta com renúncia de receitas estaduais, a decisão e os documentos que 

demonstram a motivação devem ser submetidos ao CONFAZ e à ratificação pela Assembleia 

Estadual do Rio de Janeiro por meio de lei específica; 

• Inclusão do programa aprovado, modificado ou expandido no ciclo das Leis 

Orçamentárias;   

• Publicação da Lei em Diário Oficial, com a exposição dos motivos, os objetivos 

almejados, as condições e requisitos previstos. Inclusão dos dados no Portal da Transparência 

Fiscal; 

• Instituídos os benefícios, a Secretaria de Estado de Fazenda deve verificar 

expressamente o preenchimento dos requisitos de enquadramento e encaminhar os processos 

aprovados ao órgão gestor para a celebração dos acordos e estabelecimentos das metas e 

contrapartidas; 

• Instauração de processos de monitoramento nas Secretarias de Fazenda e de 

Desenvolvimento Econômico para quantificação dos valores despendidos e da renúncia de 

receita efetiva, assim como a fiscalização das metas fiscais orçamentárias por meio da colheita 

de dados quantitativos e qualitativos, em plataforma digital, necessários às avaliações ex post e 

sistema integrado que viabilize a interoperabilidade. Os dados devem ser acessíveis a todas as 

instâncias de controle, assim como disponibilizada informação sobre os beneficiários, valores 

fruídos e contrapartidas no portal da transparência; 

• Acompanhamento dos processos de concessão e monitoramento pela Coordenadoria de 

Controle Interno, nos termos da Lei Estadual nº 7.989/18;  

• Encaminhamento de relatório técnico anual da Secretaria de Estado de Fazenda para o 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE/RJ, que, no âmbito de suas 

competências, fará, em até 60 (sessenta) dias do recebimento, a avaliação dos resultados 

alcançados e encaminhará à Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa – ALERJ (3º, 

§4º da Lei nº 8.445/17); 

• Instauração de ação fiscal pela Secretaria Estadual de Fazenda para revogar os 

benefícios concedidos e cobrar os valores fruídos indevidamente pelos agentes econômicos que 

não cumpriram as metas estabelecidas, nos termos do artigo 3º, IV da Lei nº 8445/19. Em caso 

de indícios de crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90), deve ser encaminhada ao 

Ministério Público a representação fiscal para fins penais;      
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• Em prazo não superior a quatro anos, a Comissão de Avaliação Fiscal (CAF) deve 

promover as avaliações ex post pertinentes, as quais servirão para retroalimentar o planejamento 

estratégico e o Plano Plurianual, bem como orientar os agentes políticos nas tomadas de 

decisões subsequentes sobre extinção, modificação, manutenção ou ampliação dos programas 

de fomento. Nos termos da Lei Estadual nº 8.445/19, a Comissão é formada por representantes 

das Secretarias de Estado de Fazenda, de Desenvolvimento Econômico e da Procuradoria Geral 

do Estado. Imprescindível que seja promovida uma alteração normativa para incluir 

representante da Controladoria Geral do Estado, assim como membros externos com 

conhecimentos técnicos pertinentes; 

• Publicação das avaliações e do panorama geral sobre os resultados e impactos da política 

pública. 

Conforme acima demonstrado, o gasto tributário é a modalidade mais utilizada para as ações 

de fomento e a mais arriscada. Uma boa política de gestão de risco deve direcionar o Estado a 

preferir que os incentivos à iniciativa privada decorram dos gastos diretos, quer sejam por meio 

de subsídios, incentivos creditícios ou financeiros. Para tanto, devem ser arrecadadas, 

organizadas e efetivamente executadas as fontes de recursos do FUNDES, agregando nesse 

instrumento a maior parte dos recursos destinados ao fomento de setores produtivos. Por 

oportuno, devem ser vedadas as práticas de transformação de benefícios creditícios em 

tributários, sem o cumprimento dos requisitos, limites e procedimentos pertinentes. 

Outro aspecto relevante é a necessidade de modernizar e capacitar as instâncias administrativas 

para executar o ciclo dos incentivos fiscais. Além da definição clara e objetiva de competências 

e responsabilidades, os órgãos devem estar articulados e integrados, inclusive com acesso aos 

dados e informações pertinentes ao exercício de suas funções. Há que se destacar que um ponto 

fundamental para a organização das avaliações consiste na realização de programas de 

treinamento por meio das escolas de governo. Estas podem promover a difusão dos 

conhecimentos sobre avaliações ex ante e ex post para os diversos órgãos governamentais 

encarregados de formular e acompanhar as políticas públicas financiadas com incentivos 

fiscais. Os Estados podem buscar a parceria da ENAP e do IPEA para capacitar e treinar seus 

servidores, assim como elaborar avaliações de maior impacto.  

Ressalte-se a importância de identificar e eliminar eventuais conflitos de interesse que possam 

haver no âmbito da Administração Pública. Cite-se, como exemplo, a atuação de Procuradores 

do Estado nos processos de fomento que eventualmente exerçam a advocacia privada nas áreas 
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de Direito Empresarial ou Tributário. Ou ainda o fato de que órgãos incumbidos de pareceres 

técnicos e fiscalização de agentes beneficiados sejam remunerados com percentual decorrente 

dos benefícios instituídos290. Tais conflitos devem ser mapeados e neutralizados, inclusive com 

a edição de um Código de Conduta pela Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.  

Por fim, há de se ressaltar que não faltam determinações ao Poder Executivo para que referido 

sistema seja aprimorado e fortalecido, com a adoção de diretrizes de boas práticas já conhecidas. 

No entanto, por ora, não se observam as mudanças estruturais necessárias para reverter o atual 

quadro de insustentabilidade da receita pública, sendo notável que sequer o Plano de 

Recuperação Fiscal foi cumprido no tocante à revisão e redução dos incentivos tributários. 

Além da atuação das instituições de controle externo, a ausência de vontade política deve ser 

enfrentada pela necessária mobilização social capaz de pressionar os governantes a incluir o 

gasto tributário nas ações de recuperação fiscal. O primeiro passo, para tanto, é a abertura de 

todas as informações relevantes sobre o gasto tributário e a necessária divulgação de seus 

impactos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
290 Remuneração conhecida como flat fee. 
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CONCLUSÃO 

 

O fomento constitui uma das formas de intervenção estatal para a promoção do 

desenvolvimento socioeconômico, estando constitucionalmente autorizado, entre outras 

possibilidades, para o combate às assimetrias regionais provocadas por processos históricos de 

ocupação do território e pela tendência de concentração produtiva. Implementados 

globalmente, as diferentes modalidades de incentivos estatais têm por finalidade superar os 

entraves ao crescimento econômico, proporcionando o bem-estar para a população e 

minimizando as tensões sociais e políticas. 

De fato, ao disciplinar sobre referida função administrativa, a Constituição Federal de 1988 

autorizou a intervenção do Estado sobre a economia por meio da indução de agentes privados 

que tenham o potencial de contribuir para o crescimento das atividades produtivas e promover 

o desenvolvimento equitativo. No desenho da organização político-administrativa, incumbiu a 

União de elaborar e implementar os planos nacionais e regionais de desenvolvimento e de 

coordenar os entes federados por meio da articulação de ações que atendam aos interesses 

regionais e locais, buscando soluções e alocando recursos públicos necessários à remoção dos 

entraves econômicos e sociais. 

O modelo constitucional,  no entanto, não foi efetivamente implementado. Na prática, o 

governo central ocupou-se com questões eminentemente federais, deixando um vácuo de 

liderança no que tange aos interesses regionais. Em períodos em que não esteve fortemente 

focado em ajuste fiscal, o governo central promoveu políticas expansionistas setoriais que 

tiveram pouco sucesso na convergência dos níveis de desenvolvimento, uma vez que não 

modificaram as estruturas econômicas e não tiveram interseção com as políticas industriais 

regionais.  

Em consequência, os Estados, isoladamente, passaram a elaborar políticas de desenvolvimento 

local, disputando com os demais entes subnacionais investimentos, domésticos e internacionais, 

por meio da manipulação do imposto mais importante para as receitas estaduais: o ICMS. O 

mecanismo de controle de renúncia de receita, previsto na CF/88, não se mostrou eficaz para 

evitar o conflito federativo. Com a insurreição dos entes subnacionais, o pacto constitucional 

foi maculado. Além de não ter ocorrido o desenvolvimento esperado, surgiram graves impactos 

de ordem fiscal, econômica e política. 
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Adotando o Estado do Rio de Janeiro como estudo de caso, reunimos evidências de que a 

política de fomento, intensificada de 2004 a 2016, não enfrentou os entraves que afetam a 

economia fluminense, uma vez que não combateu o processo de desindustrialização, como 

também não proporcionou o adensamento das cadeias produtivas mais relevantes. 

Ao eleger a indução de agentes econômicos, por meio de incentivos tributários, como principal 

estratégia do desenvolvimento local, o Estado do Rio de Janeiro baseou suas condições de 

atratividade nos favores fiscais, os quais não tiveram o potencial de aproveitar a 

desconcentração produtiva do estado de São Paulo ou mesmo proporcionar iniciativas de 

inovação e desenvolvimento tecnológico. Ao contrário, os programas, por vezes instituídos para 

atender interesses rentistas e projetos de poder dos governantes, afetaram negativamente o 

ambiente de negócios e a justa concorrência entre as empresas, criando mais um empecilho ao 

desenvolvimento. 

Por outro lado, são visíveis as externalidades negativas. Como não houve o esperado aumento 

de arrecadação, o Estado passou a apresentar crescente desequilíbrio fiscal a partir do exercício 

de 2014, o que foi enfrentado com antecipação de receitas decorrentes dos royalties e 

participação especial do petróleo, agravando a situação fiscal. Sem recursos para o custeio das 

despesas correntes, o Estado ingressou no regime de recuperação fiscal previsto na LC nº 

159/17, estabelecendo período de grande austeridade quanto ao gasto público e impondo 

elevado sacrifício à população. Não obstante, o gasto tributário ainda não foi submetido aos 

ajustes necessários. Apesar da limitação estabelecida por instrumentos normativos 

subsequentes, os incentivos foram reinstituídos, sem que houvesse, até o momento, a necessária 

revisão e corte das ajudas estatais que não atingiram a finalidade. Da mesma forma, ainda não 

foi aprimorada a governança das instituições relacionadas.    

O estudo de caso demonstrou a ineficiência e ineficácia das ações de fomento empreendidas 

pelos entes subnacionais, instigando reflexões sobre as medidas necessárias, de âmbito federal 

e estadual, para melhorar o arcabouço normativo e institucional, o nível concorrencial e 

promover o uso eficiente desses recursos nas políticas de desenvolvimento. Importante que 

fossem incentivadas pesquisas nos demais estados brasileiros para que houvesse um diagnóstico 

amplo dos problemas estruturais da federação, viabilizando a formação de coalizão entre os 

entes subnacionais para exigir da União o efetivo exercício das funções de coordenação, 

administrativa, orçamentária e financeira, dos interesses nacionais e regionais.  
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Pesquisamos o modelo europeu para compreender a forma de funcionamento e as diretrizes de 

boa governança que fazem com que os Estados-Membros não desrespeitem as regras que 

prezam pelo mercado comum. Observamos que a eficácia do sistema de controle está ancorada 

na forte coordenação e metarregulação exercida pela Commission, que além de analisar e 

aprovar os incentivos mais impactantes, também construiu, junto com o Parlamento europeu, 

um sistema normativo bem detalhado sobre todas as hipóteses e aspectos dos incentivos fiscais. 

A pesquisa merece ser aprofundada para compreender o papel desempenhado pelo Judiciário a 

fim de verificar em que medida a Corte de Justiça Europeia contribuiu para a solidez do sistema 

e em que medida as decisões de referido Tribunal diferenciam-se dos julgados do Supremo 

Tribunal Federal.  

Apesar das diferenças cruciais, que impedem maior aproximação entre o modelo europeu e o 

brasileiro, verificamos ser possível a adoção de diretrizes de boa governança que podem servir 

de base para reformar e aprimorar as políticas de desenvolvimento regional financiadas com 

incentivos fiscais. Para demonstrar a compatibilidade, utilizamos parâmetros recomendados por 

organismos internacionais, assim como as iniciativas de modernização já implementadas pelo 

governo federal para aperfeiçoar o controle sobre todas as etapas do fomento. As conclusões 

do capítulo 5 referem-se às medidas emergenciais e estruturantes, de médio e longo prazos, de 

âmbito federal e estadual, que podem reduzir os impactos negativos da guerra fiscal e 

incrementar a qualidade das políticas regionais ao estabelecer procedimentos de planejamento 

consistente, monitoramento e avaliação. 

Além da reforma tributária, do estabelecimento de teto e revisão do gasto tributário e da 

implementação da transparência fiscal, a eficácia das normas constitucionais que regem o gasto 

tributário depende do aprimoramento de arranjos de articulação e coordenação entre o governo 

central e os entes subnacionais para o estabelecimento e execução dos planos regionais. Nesse 

aspecto, a liderança do Ministério da Economia deve ser exercida com o aperfeiçoamento de 

seus órgãos internos, tais como o CONFAZ, o Conselho de Avaliação de Políticas Públicas e 

com a criação do Conselho de Gestão Fiscal.  

Enquanto não existirem as condições políticas para que a União exerça essa liderança na 

articulação dos interesses regionais, é primordial e imprescindível que os entes subnacionais 

realizem a revisão de seus programas de fomento e cortem os incentivos que não atendam às 

finalidades coletivas ou que causem externalidades negativas superiores aos eventuais 

benefícios socioeconômicos, inserindo a redução do gasto tributário nas iniciativas de ajuste 
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fiscal. Ademais, para a boa governança das ações de fomento mostra-se necessário modernizar 

as estruturas institucionais, normativas e administrativas, de forma a inserir as diversas etapas 

dos incentivos fiscais no ciclo de política pública e no ciclo orçamentário, atendendo, 

rigorosamente, as regras de responsabilidade fiscal. Incrementar a qualidade das decisões 

alocativas passa por criar uma cultura institucional de avaliação ex ante e ex post, de previsão 

e gestão dos riscos, assim como de fortalecimento do controle interno e promoção da 

transparência, superando o entendimento equivocado e não republicano de que tais iniciativas 

são acobertadas pelo sigilo fiscal. Conforme se observa dos estudos e práticas internacionais, a 

forma de gestão do fomento é determinante para assegurar sua eficácia, eficiência e efetividade 

nas  políticas públicas, de modo que deve haver efetivo controle das etapas de planejamento, 

concessão, monitoramento e avaliação.   

Havendo um movimento nacional nesse sentido, os ganhos sociais e econômicos seriam 

imediatos. Sabe-se que as mudanças institucionais dependem do compromisso dos atores 

envolvidos e especialmente do modelo mental que confere as bases ideológicas de referidas 

ações; ou seja, as teorias e dogmas utilizados pelas autoridades governamentais e demais 

organizações para interpretar, analisar e resolver os problemas da realidade. Tais modelos 

orientam as políticas públicas e, segundo Douglass North, são os maiores entraves para as 

mudanças.  

No caso das ações de fomento, é preciso superar a concepção equivocada de que a concessão 

de incentivos fiscais, especialmente a renúncia de receita em favor de agentes econômicos, é 

caminho necessário e suficiente para atrair investimentos; ideologia que, adotada sem os 

controles adequados, contribuiu para desequilibrar as contas públicas, aumentar a 

complexidade do sistema tributário, gerar graves distorções econômicas, acirrar o conflito fiscal 

entre os entes federados e ampliar as oportunidades de corrupção. Conforme pesquisas 

empíricas internacionais, a atratividade para os investimentos está baseada essencialmente na 

existência de infraestrutura, estabilidade macroeconômica, segurança jurídica, bons níveis de 

educação e ambiente inovador291. Portanto, as políticas de desenvolvimento regional devem 

considerar tais fatores. 

O momento mostra-se propício e adequado para promover as mudanças necessárias, pois a LC 

nº 160/17 e o Convênio CONFAZ nº 190/17 estabeleceram uma trégua na guerra fiscal, 

limitando a concessão de novos benefícios pelos entes subnacionais. É claro que qualquer 

 
291 UNIDO, 2011. Africa Investor Report: Towards evidence-based investment promotion strategies. 



  

160 

 

tentativa de aprimorar o arcabouço institucional encontrará barreiras naqueles que usufruem 

dos benefícios concedidos, os quais têm grande influência sobre os agentes políticos e interesse 

na manutenção do status quo.  Entretanto, relembrando as conclusões de Daron Acemoglu em 

seus estudos sobre o desenvolvimento das nações, a potencial resistência à reforma não significa 

que as instituições são imutáveis. Elas podem ser transformadas com sucesso quando os grupos 

prejudicados, tais como as empresas não beneficiadas e o conjunto da sociedade, se tornarem 

poderosos o suficiente para exigir as mudanças e impô-las aos favorecidos292.  

Nesse aspecto, o aprofundamento das crises econômica e financeira, apesar das graves 

consequências sociais, cria rara oportunidade para enfrentar tais privilégios indevidos e 

reformular as precárias estruturas institucionais que consolidaram inúmeros incentivos 

tributários ineficazes e ineficientes. O elevado déficit fiscal e os entraves do desenvolvimento 

econômico somente serão superados quando houver a exclusão de benefícios improdutivos e a 

formatação de novos arranjos institucionais que imponham limites e controles eficazes sobre as 

renúncias de receita e demais formas de fomento, as quais devem ser formuladas e governadas 

com a devida transparência fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
292 ACEMOGLU, Daron. Root causes: a historical approach to assessing the role of institutions in economic 

development. Finance & Development, v. 40, n. 2, p. 27-43, 2003. Disponível em: 

https://www.semanticscholar.org/paper/Root-Causes-A-historical-approach-to-assessing-the-

Acemoglu/0d8f312ebba95f98ef07cd43193b5a17e9f5e23e 
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