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Tribunal de Justiça 
12ª Câmara Cível 
Apelação Cível nº 0323933-67.2013.8.19.0001 
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Apelados: SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL DOS SANTOS FILHO e 
SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 
Relator: Desembargador CHERUBIN SCHWARTZ 

 

 

RELATÓRIO 
 
 
Cuida-se de ação popular ajuizada por LUIZ 

CARLOS GUILHERME em face de SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL 

SANTOS FILHO e SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., aduzindo em síntese, que o primeiro 

réu, na qualidade de Governador do Estado do Rio de Janeiro, editou o 

Decreto n.º 42.683/2010, por meio do qual concedeu benefícios fiscais 

ao segundo réu, quando da instalação por este de unidade fabril situada 

no Município de Resende/RJ. 

Argumenta que a medida no referido decreto 

promove a chamada “Guerra Fiscal”, inclusive promovendo uma 

concorrência desleal entre a segunda ré, e as demais que atuam no 

beneficiamento da borracha natural, além de está evidenciado a 

renúncia de receitas tributárias, relativamente ao ICMS. 

Sustenta a inconstitucionalidade do referido decreto, 

que incluiu o segundo réu no Programa de Atração de Investimentos 
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Estruturais – RIOINVEST, uma vez que não foi observado o convênio do 

Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, em desacordo 

com a previsão contida no artigo 155, XII, “g” da CRFB/88. 

Argumenta que os benefícios alcançam a cifra de R$ 

1.028.000.000,00 pelo período de fruição de 240 meses e carência de 

120 meses para pagamento, encontrando-se disfarçado com fosse 

financiamento, porém vinculado a geração de ICMS. 

Aduz que foi concedido pelo primeiro réu ao segundo 

réu o diferimento no pagamento do ICMS incidente sobre a importação 

de máquinas, equipamentos, partes e peças de reposição destinadas ao 

ativo fixo da unidade industrial de Itatiaia/RJ, bem como quanto ao ICMS 

e ao diferencial de alíquota nas aquisições internas da mesma unidade, 

além do diferimento de ICMS incidente sobre as importações de insumos 

e matérias-primas, ainda que de outro estabelecimento do segundo réu. 

Afirma que esse diferimento é irregular, pois não há 

prazo fixado ao recolhimento, que fica a depender da alienação ou 

eventual saída dos bens, além de que a base de cálculo corresponderá 

ao valor de alienação, quando já depreciados e desvalorizados os bens.  

Aduz que o financiamento e o diferimento acima 

referidos ofendem o disposto no art. 1º da Lei Complementar n.º 24/75  e  

artigo  155,  § 2°,  XII,  "g",  da  CRFB/88,  ausente  a  deliberação  de  
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consenso  no CONFAZ, implicando em redução da base de cálculo do 

tributo e consequente redução de receita de ICMS do Estado. 

Objetiva a concessão de tutela para reconhecer a 

nulidade dos atos administrativos que concederam os benefícios ou 

incentivos fiscais, além da condenação dos réus na reparação do 

prejuízo causado ao erário público. 

Sentença às fls. 538/543, que julgou improcedente a 

pretensão autoral, a qual transcrevo o dispositivo: 

“... Ausentes, porém, ambos os requisitos específicos ora 
referidos, nada mais resta a não ser JULGAR 
IMPROCEDENTE o pedido. Sem sucumbência, face ao 
disposto no artigo 5°, inc. LXXIII, da CRFB/88. Intimem-se. 
Observe-se o duplo grau obrigatório (art. 19 Lei 4.717/65).” 

 

Recurso de apelação do Ministério Público às fls. 

566/579, aduzindo em síntese, que a ilegalidade resta caracterizada, 

considerando a falta de termo final para pagamento do ICMS; a 

inobservância da ilegalidade estrita e igualdade tributária; e, a ausência 

de convênio – CONFAZ. 

O Estado do Rio de Janeiro apresentou 

contrarrazões às fls. 586/590, prestigiando a sentença atacada. 

Contrarrazões do primeiro réu às fls. 592/613, 

aduzindo preliminar de carência acionária; e no mérito, a legalidade do 
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Decreto Estadual n.º 42.683/2010 e a inexistência de qualquer lesão ao 

erário. 

A segunda ré apresentou contrarrazões às fls. 

615/633, igualmente afirmando a legalidade do Decreto Estadual e a 

inexistência de qualquer dano ao patrimônio público.  

O Ministério Público ofertou parecer às fls. 639/645, 

opinando para que seja conhecido e provido o recurso, para julgar 

procedente o pedido, postulado pelo autor a fls. 26, item g, para declarar 

a nulidade do ato lesivo ao patrimônio público, qual seja, o artigo 3º do 

Decreto nº 42.683/10, e julgar procedente o pedido condenatório 

constante do item “h” a fl. 27 da inicial, para condenar os réus, 

solidariamente, na reparação do prejuízo causado ao erário. 

É o Relatório.  

A douta Revisão. 

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2015. 

 

 

Desembargador. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR. 

Relator 
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