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DECISÃO 

 

Em vista do tempo decorrido, e da urgência que impera, tenho por bem 
apreciar o pedido liminar, ad referendum do Órgão Especial, independentemente de só 
ter conhecimento das informações prestadas por parte do Exmo. Sr. Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, isso porque o final do mês se 
avizinha, já por se esgotar o prazo para o recolhimento do “depósito” da lei combatida. 

Está presente o perigo na demora, inclusive em razão da notoriedade da 
distribuição de demandas perante juízos singulares, nas quais se discute a mesma 
cobrança aqui versada, sendo certo que a não apreciação da medida de urgência pode 
ter o condão de multiplicar o número de pedidos que tais. Ao se adiar a apreciação da 
liminar, estar-se-á prejudicando a segurança jurídica, em função das diversas ações 
intentadas. 

No que tange à plausibilidade do direito, tenho que o “depósito” 
determinado na Lei Estadual nº 7.428/2016 possui natureza de imposto, ainda que 
assim não seja nominado, tributo este que não se encontra entre aqueles que o Estado 
tem autorização para instituir, à luz das Constituições da República e do Rio de 
Janeiro.  

Daí porque DEFIRO A LIMINAR, para suspender a exigibilidade da 
exação. 

Após a vinda de todas informações, na forma do art. 105 §6º, intimem-se 
eletronicamente a Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria de Justiça. 
 

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2017. 

Desembargador CUSTODIO DE BARROS TOSTES 
Relator 
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