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SOBRE NÓS
A Febrafite (Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos 
Estaduais) é uma entidade associativa de âmbito nacional que representa 
mais de 30 mil Auditores Fiscais das Receitas Estaduais do Brasil.

A entidade tem como missão formular propostas de políticas públicas 
para o aprimoramento do Sistema Tributário Nacional, ampliar a 
competitividade, a segurança jurídica e o crescimento da economia 
brasileira.



INTRODUÇÃO

Para alcançar seus objetivos de política pública, é prática comum que governos vão além do gasto público 
propriamente dito e promovam políticas de redução de tributação de setores, regiões e outros grupos 
específicos. A esse tipo de política é comum nomearmos gasto tributário, conceito que exprime com 
clareza a existência de um custo dessas medidas, uma vez que, caso não houvesse o gasto tributário, o 
governo poderia arrecadar mais e ter mais recursos para promoção de política pública através de despesas. 

Dado que renúncias fiscais podem ter diferentes classificações, para o escopo desse trabalho, o enfoque 
será dado ao conceito de renúncia tributária, como expresso na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101/2000, ou LRF). A LRF define como renúncias de receita: anistia, remissão, subsídio, 
crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de 
base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado1. A mesma lei prevê que sejam divulgadas, nas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) dos entes, estimativas de renúncia de receita, que serão as principais fontes de 
dados dessa Nota Técnica. 

A renúncia tributária tem seus prós e contras. É sabido, por exemplo, que há potencial de atração e 
manutenção de empresas em um território específico a partir de benefícios fiscais, o que pode favorecer a 
atividade econômica e a geração de empregos. Por outro lado, nem sempre esses efeitos são observados 
na prática e nem sempre há políticas de revisão e avaliação de renúncias fiscais concedidas. O custo de 
oportunidade do governo é claro, à medida que há recursos que deixaram de ser arrecadados e poderiam 
ser utilizados para alcance dos objetivos governamentais via gasto público. Além disso, a existência de 
renúncia tributária pode implicar em menor eficiência alocativa na economia, uma vez que as empresas 
tomarão decisões baseadas não só na localização ótima que geraria maior produtividade, mas também 
levando em conta menor tributação.

No Brasil, a renúncia fiscal dos tributos estaduais foi impulsionada recentemente pelo fenômeno conhecido 
por guerra fiscal, quando diferentes unidades da federação batalham pela atração e manutenção de 
empresas através de benefícios fiscais. Esse histórico recente de guerra fiscal contribui para que haja hoje 
um nível de renúncia tributária expressivo nos tributos estaduais, embora iniciativas recentes como o 
Convênio ICMS 190/20172 busquem conter a concessão dos benefícios. A questão é debatida também no 
âmbito das discussões sobre reforma tributária no país, esperando-se que mudanças na tributação sobre 
consumo possam cessar o conflito federativo. 

Esse conflito entre os estados foi motor de aumento das renúncias tributárias estaduais nas últimas 
décadas, e o Rio de Janeiro não foge dessa realidade. Porém, num período mais recente, desde 2016, o 
estado adotou postura de revisão dessas benesses, medida associada ao enfrentamento da crise fiscal 
fluminense. Em 2017, o Rio entrou no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), instrumento federal de auxílio 
a estados com grave situação de desequilíbrio financeiro. Entre muitas contrapartidas de ajuste fiscal 
às quais o governo estadual se comprometeu para entrar no programa, estava o compromisso com a 
redução de incentivos fiscais. A meta do estado era de redução dos incentivos fiscais em R$ 2,9 bi em 3 
anos, mas não foi alcançada, ficando o ajuste R$ 1,5 bi abaixo do previsto.   

1  Lei Complementar 101/200 Art. 14 § 1o.
2  Disponível em: https://bit.ly/3mDJ3eG 



O objetivo dessa nota técnica é analisar as renúncias fiscais do Estado do Rio de Janeiro. A análise das 
contas públicas do estado do Rio de Janeiro é de especial importância, dada a relevância do estado em 
termos populacionais, econômicos e de representatividade para o país. Além disso, a crise fiscal fluminense 
e sua entrada no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) acentuam a necessidade de atentar para o erário 
do estado. Para analisar as renúncias de receita do RJ, a Nota Técnica apresentará:  

•	 Evolução Histórica
•	 Decomposição das Renúncias 
•	 Comparativo interestadual

II. Evolução Histórica

A LRF prevê que os entes divulguem anualmente, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estimativa de 
renúncia de receita. Assim, é possível acompanhar a evolução das renúncias fiscais dos estados a partir 
dos valores divulgados na LDO.

No entanto, para o estado do Rio de Janeiro, a estimativa de renúncia de receita passou por importantes 
alterações nos últimos anos, o que impede a plena comparabilidade interanual. As principais alterações 
foram:

•	 Até a LDO de 2017, a fonte de dados era a Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA). 
•	 Da LDO de 2018 até a de 2020, fazia-se uso de declaração acessória instituída pela Secretaria de 

Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ), o Documento de Utilização de Benefícios (DUB-
ICMS). Do DUB-ICMS, era possível extrair uma Base Auto Declarada de Incentivos Fiscais (BADIF). A 
partir de metodologia própria, descontava-se um Montante Neutro de Incentivos Fiscais (MONIF), 
referente a valores declarados no BADIF mas sem impacto na arrecadação, entre outros fatores 
por implicarem em descontos compensados ao longo da cadeia produtiva. Após esse desconto, 
chegava-se ao Valor Apurado de Incentivos Fiscais (VAPIF), divulgado na LDO. 

•	 A partir da LDO 2021, há mudança na sistemática de cálculo, e a fonte de dados passa a ser a 
Escrituração Fiscal Digital (EFD), e não mais o DUB-ICMS. A metodologia de cálculo via VAPIF 
também não é mais mencionada LDO.  

Feita a ressalva metodológica, os Gráficos 1 e 2 explicitam a evolução das estimativas de renúncia 
tributária do Rio, todas referentes ao ICMS. Mesmo com a ressalva, há algumas informações que podemos 
depreender dos gráficos. Assistiu-se a acelerado aumento das renúncias fiscais do estado nos primeiros 
anos da década passada, com crescimento real de 137% (R$ 10,0 bi contra R$ 4,2 bi) entre 2015 e 2010 - 
período com divulgações utilizando dados da GIA. Embora tenha ocorrido desaceleração do crescimento 
em R$ constantes em 2016 e 2017, a crise econômica de 2014-2016, que assolou o país e de forma especial 
o estado do Rio, fez com que a arrecadação caísse. Por isso, a renúncia de receita em % da arrecadação de 
ICMS foi de 24,4% em 2015 para 28,9% em 2017, já sob outra metodologia de divulgação.  

De 2017 a 2020, ocorreu redução das renúncias de receita do Rio de Janeiro, tanto em termos relativos 
quando em R$ constantes. Não é possível esmiuçar a causa da redução, mas influencia no movimento 
o estado ter proibido a concessão de novos benefícios ou incentivos fiscais por 2 anos, na Lei 7.495/16. 
Posteriormente, o prazo da proibição se estenderia, por contrapartida prevista no Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF), ao qual o Rio de Janeiro aderiu em 2017. A entrada no RRF também implicaria ao estado uma 

meta de redução dos incentivos fiscais de R$ 2,9 bi em 3 anos. 



Gráfico 1: Renúncia de Receita do Estado do Rio de Janeiro em R$ bi de dez/20 

(IPCA como deflator)

Fonte: IBGE para o IPCA e LDO do Estado do Rio de Janeiro de 2012 a 2021 para a renúncia fiscal, inclusive as 
projeções de 2022 e 2023. Sempre utilizando-se valor mais recente possível. * 2021 a 2023 apresentados em valores 
correntes.

Gráfico 2: Renúncia de Receita do Estado do Rio de Janeiro em % do ICMS

Fonte: CONFAZ para o ICMS e LDO do Estado do Rio de Janeiro de 2012 a 2021 para a renúncia fiscal. Sempre 
utilizando-se valor mais recente possível. 



Entretanto, os requisitos do RRF não foram plenamente cumpridos no estado. Resolução do Conselho de 
Supervisão do RRF nº 34, de setembro de 20203 aponta e mostra preocupação com leis e decretos com 
novos benefícios fiscais que foram aprovados após a entrada no RRF. Além disso, embora tenha ocorrido 
diminuição de R$ 1,4 bi nos incentivos fiscais a partir da entrada no programa, a meta de redução era de 
R$ 2,9 bi, ficando a redução de incentivos fiscais R$ 1,5 bi abaixo do previsto.4 

III. Decomposição das Renúncias

A LDO de 2021 aponta que toda a renúncia tributária do RJ é referente a ICMS. Essa renúncia é divulgada 
nas aberturas por: a) Modalidade, b) Programa e c) Setor, que serão avaliadas separadamente. Há também 
conteúdo sobre a Temporalidade da Renúncia, que será avaliado junto à abertura por Programa. 

a) Modalidade
Como expresso na Tabela 1, as modalidades de renúncia tributária mais relevantes, totalizando 91% do 
total, são: 

•	 Isenção:  dispensa legal, pelo Estado, do débito tributário devido5

•	 Diferimento: posterga o momento do recolhimento do imposto para outra etapa da cadeia do 
tributo, no caso o ICMS

•	 Redução de Base de Cálculo/Alíquota: incentivo fiscal por meio do qual a lei modifica para menos 
sua base tributável pela exclusão de quaisquer de seus elementos constitutivos/aplicação de 

percentual de redução na alíquota do tributo6

Tabela 1: Estimativa de Renúncia de Receita do ICMS por Modalidade em 2021

Rubrica R$ milhões % do Total
Isenção 3.009            39%
Diferimento 2.043            27%
Redução De Base De Cálculo/Alíquota 1.886            25%
Tributação Sobre Saída/Receita 478               6%
Crédito Presumido 171               2%
Repasse Do Crédito Fiscal 41                  1%
Inexigibilidade De Estorno De Crédito 1                    0%
Total 7.630            100%

                                           Fonte: LDO 2021 do Estado do Rio de Janeiro.

3  Disponível em: https://bit.ly/3uGdl3q 
4  A redução de incentivos mencionada não bate com os valores apresentados no gráfico 1 porque os valores do gráfico são 
deflacionados e porque a metodologia para apuração de incentivos fiscais do RRF pode ter divergências em relação à divulgação 
de renúncias tributárias da LDO. Fonte: Nota Técnica SEFAZ/SUFOP 61/2020, disponível em: https://bit.ly/3262L9k 
5  Definição disponível no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, do Tesouro Nacional (MCASP 8ª Edição). 
Disponível em: https://bit.ly/3wLyk6q 
6  Definições também disponíveis no MCASP.



b) Programa/Temporalidade
A divisão por programa permite que saibamos de quando data a base legal de cada renúncia tributária. A 
divulgação não permite total precisão porque há renúncias de receita cuja base legal não foi informada. 
No entanto, pelo menos 44,2% do valor renúncias são embasadas em benefícios tributários aprovados até 
os anos 90, demonstração de que não é desprezível o volume de benefícios tributários que perpassam 
décadas. Vide Gráfico 3. Esses 44,2% são todos embasados em Convênios do ICM/ICMS, o que se tornou 
mais raro a partir dos anos 2000, quando a maior parte das renúncias fiscais do RJ tem como base leis e 

decretos estaduais.  

Gráfico 3: Renúncia de Receita do RJ por data de instituição do Programa 
(% do Total de Renúncia Tributária de 2021)

               Fonte: LDO 2021 do Estado do Rio de Janeiro

É reduzido o volume de renúncias de receita embasadas em medidas de benefício tributário de 2016 ou 
mais recentes, possivelmente por influência da proibição de novas renúncias fiscais pela entrada no RRF. 
Os 1,2% no gráfico significam isenção de R$ 91 mi. Há, no entanto, um limite para reduções adicionais das 
renúncias tributárias a partir da proibição de novas concessões de benefícios fiscais. Isso porque, segundo 
a LDO 2021, 86% das renúncias tributárias do Rio, ou R$ 6,6 bi, são por tempo indeterminado. 

Setor
Os setores mais beneficiados por renúncias tributárias são “Comércio; Reparação de Veículos Automotores 
e Motocicletas” e “Indústrias de Transformação”.  93% das renúncias tributárias se concentram nesses 
setores. Os setores também são os que mais contribuem para a arrecadação de ICMS, segundo dados do 
CONFAZ, representando 58% da arrecadação de ICMS de 2020. Vide Tabela 2.



Tabela 2: Estimativa de Renúncia de Receita do ICMS por Setor em 2021 
e ICMS por Setor em 2019 e 2020

Rubrica R$ milhões % do Total R$ milhões % do Total Renúncia/ICMS R$ milhões % do Total Renúncia/ICMS
I. Comércio; Reparação De 
Veículos Automotores E 
Motocicletas

3.712 49% 11.660 31% 32% 11.493 32% 32%

II. Indústrias De Transformação 3.393 44% 9.984 27% 34% 10.775 30% 31%

III. Outros (a+b+c+d) 525 7% 15.647 42% 3% 13.284 37% 4%

a. Eletricidade E Gás 155 2% 6.800 18% 2% 6.680 19% 2%

b. Indústrias Extrativas 122 2% 3.614 10% 3% 1.284 4% 10%

c. Transporte, 
Armazenagem e Correio 16 0% 1.494 4% 1% 1.358 4% 1%

d. Demais setores 232 3% 3.740 10% 6% 3.962 11% 6%

IV. Total (I+II+III) 7.630 100% 37.291 100% 20% 35.551 100% 21%

Renúncias Fiscais (2021) ICMS por Setor (2020) ICMS por Setor (2019)

Fonte: LDO 2021 do Estado do Rio de Janeiro. Arrecadação de ICMS por setor econômico da Secretaria de 
Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ). O ideal seria efetuar comparações para mesmo período, mas só há 
abertura de renúncias de receita por setor a partir da LDO de 2021. Há diferenças metodológicas responsáveis 
pela diferença entre a receita de ICMS dessa divulgação da SEFAZ e a divulgada pelo CONFAZ. 

Embora majoritária em ambos os casos, a participação de comércio e indústria de transformação 
nas renúncias fiscais não é proporcional à sua participação na arrecadação tributária. Outros setores 
contribuem com 42% da arrecadação de ICMS mas são beneficiados por apenas 7% das renúncias fiscais. 
A relação renúncia/ICMS é de 3% para esses demais setores, cerca de 10 vezes menos do que a mesma 
relação renúncia/ICMS para comércio e indústria de transformação. Quando se faz o cálculo com o ICMS 
de 2019 ao invés do de 2020 no denominador, para certificar-se que não é só efeito da pandemia, as 
desigualdades na relação renúncia/ICMS se mantêm. 

IV. Comparativo Interestadual

Comparando com outros entes, percebe-se que a relevância das renúncias tributárias do estado do Rio 
de Janeiro não destoa da realidade de outros 22 estados e Distrito Federal. A renúncia tributária do RJ em 
% da arrecadação de tributos estaduais é a 7ª maior em 2019 e a 9ª maior em 2020. Em ambos os casos, o 
estado do Rio ficou com renúncia tributária em % da arrecadação próxima à média do conjunto de entes 
analisados. Um pouco acima em 2019 (20% contra 17%) e um pouco abaixo em 2020 (15% contra 17%). Vide 
Tabela 3.

É importante lembrar que não há metodologia padronizada de aferição da renúncia fiscal, como a própria 



trajetória recente de aprimoramento da apuração no estado do Rio de Janeiro demonstrou. Mesmo assim, 
é notória a relevância das renúncias de receita para o erário dos estados. Em 2020, para os 23 estados + 
DF analisados, a arrecadação de tributos exceto o ICMS foi de R$ 85,6 bi. Aí incluídos IPVA, ITCD, taxas e 
os demais tributos.7 Esse valor de R$ 85,6 bi é inferior ao que se estima tenha sido a renúncia de receita 
desses entes (R$ 91,8 bi). Para o RJ, a situação não é muito diferente, uma vez que a arrecadação tributária 
ex-ICMS em 2020 foi de R$ 8,7 bi, um pouco acima da renúncia fiscal estimada para 2020, de R$ 7,3 bi, e 
inferior à renúncia fiscal de 2019, de R$ 9,4 bi.    

A fotografia é reflexo de trajetória recente de crescimento das renúncias tributárias nos estados. Afonso et 
al. (2014)8 aponta aumento real de 85,1% entre 2002 e 2012, para conjunto de estados com dados disponíveis 
para ambos os anos. Entre 2018 e 2012, para estados com dados disponíveis, levantamento da economista 
Vilma Pinto, publicado pela Febrafite9, aponta que houve crescimento das renúncias tributárias muito 
acima do crescimento do ICMS. 

Tabela 3: Renúncia Tributária estimada dos estados

UF
Renúncia 

Tributária (i)

Arrecadação 
Tributária 

Estadual (ii)
% (i/ii) Posição

Renúncia 
Tributária (i)

Arrecadação 
Tributária 

Estadual (ii)
% (i/ii) Posição

SP 24.330              176.669            14% 11º 20.152              176.733            11% 14º
PR 10.473              38.856              27% 5º 11.061              39.052              28% 5º
AM 7.053                 11.332              62% 1º 9.149                 12.242              75% 1º
GO* 7.934                 19.703              40% 2º 8.200                 20.390              40% 2º
RJ 9.397                 45.982              20% 7º 7.312                 47.767              15% 9º
MG 6.152                 61.542              10% 20º 6.884                 62.114              11% 17º
MT 6.147                 17.179              36% 3º 6.356                 19.108              33% 3º
SC 5.928                 27.434              22% 6º 5.535                 27.103              20% 6º
BA 3.597                 31.069              12% 15º 3.790                 30.427              12% 12º
PE 2.242                 19.708              11% 16º 2.297                 19.465              12% 13º
PB 1.819                 6.430                 28% 4º 1.979                 6.652                 30% 4º
MA 1.005                 8.673                 12% 14º 1.752                 8.961                 20% 7º
ES 1.388                 13.079              11% 19º 1.538                 13.733              11% 15º
DF 1.903                 9.854                 19% 8º 1.335                 10.277              13% 11º
CE 1.107                 14.776              7% 22º 1.204                 14.397              8% 20º
AL 824                    4.730                 17% 9º 809                    4.929                 16% 8º
RN 693                    6.155                 11% 18º 545                    6.253                 9% 19º
RO 689                    5.751                 12% 13º 474                    6.119                 8% 21º
PA 424                    15.471              3% 24º 407                    17.238              2% 24º
TO 490                    3.403                 14% 10º 393                    3.731                 11% 18º
PI 582                    5.149                 11% 17º 223                    5.368                 4% 23º
AC 184                    1.501                 12% 12º 192                    1.465                 13% 10º
AP 125                    1.354                 9% 21º 156                    1.403                 11% 16º
RR 78                       1.446                 5% 23º 87                       1.553                 6% 22º
Total 94.566              547.246            17% - 91.829              556.480            17% -

20202019

Fonte: LDO de 2019 de cada um dos entes, para Renúncia Tributária de 2019. LDO de 2020 de cada um dos 
entes para Renúncia Tributária de 2020. CONFAZ para arrecadação tributária. MS, SE e RS divulgam valor 
0 de renúncia de receita. Como não ficou claro se a renúncia efetivamente é estimada e é 0 ou se não é 
estimada e por isso é divulgado valor 0, optou-se por excluir os estados da comparação. *GO tem dados de 
arrecadação tributária estadual em 2020 acumulados em 12 meses em novembro.

7  Fonte: CONFAZ.
8  Afonso, J. R. R. A. et al (2014), A renúncia tributária do ICMS no Brasil. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
Documento para Discussão 327. Disponível em: https://bit.ly/3d6rukr 
9  Pinto, Vilma (2019). Os elevados e descoordenados Benefícios Fiscais do ICMS. Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos Estaduais. Disponível em: https://www.febrafite.org.br/os-elevados-e-descoordenados-
-beneficios-fiscais-do-icms/  



Uma das causas dessa trajetória é o acirramento da guerra fiscal entre os entes. Varsano (2002)10 descreve 
a situação da seguinte forma:

“Como todos os estados dispõem de tributos semelhantes, todos oferecem incentivos similares. Nessas 
circunstâncias, se um estado não conceder os incentivos, estará condenado a não hospedar novos 
empreendimentos. Assim sendo, a concessão de incentivos se generaliza e se aprofunda, transformando-
se na guerra fiscal. Com a generalização dos benefícios fiscais, eles perdem a eficácia, ou seja, deixam 
de funcionar como incentivo à localização. A guerra fiscal é prejudicial aos estados, uma vez que 
estimula renúncias fiscais cada vez mais representativas e menos eficazes.” (Varsano 2002, p.246)

V. Conclusão

Em que pesem as mudanças metodológicas no período, a renúncia tributária apresentada na LDO do 
Rio chega a 2020 74% maior, em termos constantes, do que o valor estimado para 2010. A renúncia de 
receita do Rio de Janeiro passou por fases bastante distintas nesse período. De 2010 a 2015, crescimento 
real de 137%. De 2015 a 2017, não houve variação significativa em R$ constantes, mas em termos relativos 
sim (% do ICMS), por conta dos efeitos da crise econômica na arrecadação. De 2018 até 2020, há trajetória 
de redução real das renúncias tributárias do estado, sendo a renúncia 31% menor em 2020 do que era em 
2017. Desde 2016, para combate à crise fiscal do estado, foram aprovadas medidas que proibiam novas 
concessões de benefícios fiscais (Lei 7.495/2016 e RRF). Embora o Conselho de Supervisão do RRF aponte 
que não houve cumprimento pleno da proibição, o texto da LDO, em especial a de 2020, aponta a entrada 
no Regime de Recuperação Fiscal como fator relevante para as estimativas de renúncia. 

Há porém, um limite para avanços adicionais na redução de benefícios fiscais apenas via restrições a 
novas concessões, caso o governo assim enseje. Do valor das renúncias de receita do RJ em 2021, 86% está 
associado a renúncias com prazo de duração indeterminado. Isso significa que boa parte da renúncia 
fiscal não tem, hoje, um “encontro marcado” com sua revisão e avaliação. 

Seja para manutenção, ampliação ou redução dos benefícios fiscais, é importante que avanços na direção 
de avaliação e revisão sistemática dessas políticas sejam realizados. Na mesma resolução do Conselho de 
Supervisão do RRF citado anteriormente, é destacada a aprovação recente, no RJ, da Lei 8.445/2019 e do 
Decreto 47.201/20. A lei e o decreto vêm justamente como consequência dos compromissos de revisão 
da política de benefícios fiscais assumidos no Convênio ICMS 190/2017 e na entrada do estado no Regime 
de Recuperação Fiscal. Sob o novo arcabouço, as políticas de incentivo fiscal passam a ter metas claras a 
serem cumpridas, dentre as quais arrecadação e geração de emprego. Sob condições estabelecidas no 
decreto, fatores como o não cumprimento dessas metas e a inadimplência no pagamento de tributos 
estaduais impedirão que as empresas continuem usufruindo do benefício fiscal. 

Foge do escopo deste trabalho avaliar a efetividade dessas inovações. Todavia, estas medidas apontam 
para a necessidade do estado do Rio caminhar na direção do aprimoramento de sua política de incentivos 
fiscais, o que, segundo Nota Técnica da SEFAZ/SUFOP, tem ocorrido e gerado redução de incentivos, mas 
ainda aquém da meta estabelecida no RRF para ajuste. A meta era de R$ 2,9 bi e o ajuste alcançado foi 
de R$ 1,4 bi.  

10  Varsano, Ricardo. Sistema tributário para o desenvolvimento. In: CASTRO, Ana Célia (Org.). Desenvolvimento em debate. 
Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: Mauad, 2002. v. 2, p. 231-250. Disponível em: https://bit.
ly/3g3oUxk



Outro desafio importante à gestão dos benefícios fiscais do Rio de Janeiro está em suas relações 
federativas. A renúncia tributária fluminense não destoa de demais entes da federação. Em 2020, as 
renúncias representam 15% da arrecadação tributária no estado do Rio e 17% para conjunto analisado de 
23 estados e Distrito Federal. Tanto para o Rio como para esse conjunto de entes analisados, a renúncia 
fiscal é de relevância tal que se aproxima ou até ultrapassa a arrecadação de tributos exceto ICMS (IPVA+ 
ITCD + demais tributos estaduais).  

A fotografia e a trajetória recente de aumento da renúncia tributária são reflexo do cenário de guerra 
fiscal, que constrange o gestor estadual a conceder benefícios fiscais, sem necessariamente se prever 
revisão ou avaliar a efetividade dessas benesses. Organização que representa a indústria fluminense, a 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN)11 classifica da seguinte forma a situação do 
Rio de Janeiro na guerra fiscal: 

“Tentar proibir os incentivos fiscais no estado do Rio o deixará desarmado em meio à guerra fiscal. Ou 
seja, os demais estados continuarão concedendo benefícios, no intuito de atrair as empresas. Como o 
Rio de Janeiro não poderá contra-atacar, deixará de ser um ambiente favorável às empresas aqui 
instaladas.”

Isso reforça a necessidade de revisão das relações federativas, em especial no âmbito da reforma da tri-
butação sobre consumo, como hoje em discussão. Medidas como a alteração da cobrança do imposto 
da origem para o destino, após compensações e período de transição, combateriam a lógica da guerra 

fiscal e contribuiriam para maior efetividade de políticas de renúncia tributária.

11  Disponível em: https://bit.ly/2QdoyJI 


