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• CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016 - Publicado no DOU de 

06.05.16, pelo Despacho 70/16. 

 

Ratificação nacional no DOU de 24.05.16, pelo Ato Declaratório 7/16. 

Autoriza os estados e o Distrito Federal a criar condição para a fruição de 

incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. 

Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 261ª Reunião 

Extraordinária, realizada em Brasília, DF, no dia 3 de maio de 2016, tendo em 

vista o disposto na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, 

resolvem celebrar o seguinte CONVÊNIO: 

 

Cláusula primeira Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a, 

relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou 

financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que 

resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda 

vierem a ser concedidos: 

 

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

fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no 

mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou 
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II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo 

incentivo ou benefício. 

 

§ 1º O descumprimento, pelo beneficiário, do disposto nos incisos I e II 

do caput por 3 (três) meses, consecutivos ou não, resultará na perda definitiva do 

respectivo incentivo ou benefício. 

§ 2º O montante de que trata o inciso I do caput será calculado mensalmente e 

depositado na data fixada na legislação estadual ou distrital. 

 

Cláusula segunda A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da 

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

equilíbrio das finanças públicas, constituídos com recursos oriundos do depósito 

de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato 

constitutivo. 

 

Cláusula terceira Fica revogado o Convênio ICMS 31/16, de 8 de abril de 2016. 

 

Cláusula quarta Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no 

Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir da data de sua ratificação 

nacional.  
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• Pernambuco: Lei nº 15.865 de 20/06/2016 (regulamentada pelo Decreto n° 

43.346/2016 de 30/07/2016) - comprovação do depósito no valor correspondente a 

10 (dez) pontos percentuais do valor relativo ao incentivo ao benefício concedido a 

empresa contribuinte do ICMS (artigo 2º, inciso I); 

• Ceará:  Lei nº 16.097 de 27/07/2016 – encargo correspondente a 10% (dez pontos 

percentuais) do incentivo ou benefício concedido à empresa contribuinte do ICMS; 

• *Goiás: Lei nº 19.261 de 19/04/2016 – condicionamento da fruição do benefício ou 

incentivo fiscal, concedido por meio da lei estadual, à contribuição para o Fundo de 

Proteção Social ao Estado de Goiás correspondente a 15% aplicado sobre o 

montante  da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da 

tributação integral e o calculado com utilização do benefício ou incentivo fiscal 

(alteração da Lei nº 14.469/2003 - inciso II, do artigo 9º);  

• *Bahia: Lei nº 13.564 de 20/06/2016 – comprovação do depósito de 10% em favor 

do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza, instituído pela Lei nº 

7.988/2001 (artigo 1º); 

• *Rio de Janeiro: Projeto de Lei nº 2008/2016 de 20/07/2016. Depósito no valor de 

10% do montante em relação ao benefício ou incentivo concedido (art. 2º ).  

 

• Carta dos Governadores do Nordeste (Maceió) – 19/05/2016: 

“Item 5 - Recomenda-se a adoção da redução em 10% dos benefícios fiscais 

concedidos, regulamentando o Convênio ICMS 42/2016, aprovado por todos os 

estados brasileiros no Confaz: estipular que, pelo menos, 10% dos benefícios e 

incentivos fiscais concedidos sejam destinados a Fundo, a ser definido por cada 

Estado” 
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• Conceito: Nos termos do artigo 100, inciso IV, do Código Tributário Nacional 

(CTN), os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, são normas complementares das leis, dos tratados e 

das convenções internacionais e dos decretos: 

 

“Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das 

convenções internacionais e dos decretos: 

(...); 

IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios.” 

 

• Uma vez firmado um Convênio entre 2 ou mais Estados ou DF, o mesmo 

deverá ser ratificado (ou não) pelas respectivas Assembleias Estaduais. 

 

• Após aprovados legislativamente, os convênios passam a ter eficácia, pois é o 

Poder Legislativo de cada Estado e do Distrito Federal que, ratificando o 

Convênio, o estabelece como válido naquele Estado ou DF. 
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• É de responsabilidade do CONFAZ - Conselho Nacional de Política 

Fazendária - promover a celebração de convênios, para efeito de concessão 

ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do imposto. 

 

• O Conselho é constituído por representante de cada Estado e Distrito 

Federal e um representante do Governo Federal. 

 

• As normas para publicação e ratificação dos convênios ICMS estão 

estipuladas no Regulamento do CONFAZ - Convênio ICMS 133/1997 

(alterado pelo Convênio ICMS 07/2010). 

 

• 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. 
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• Entende-se por Benefício Fiscal do ICMS a redução ou eliminação direta ou 

indireta do respectivo ônus tributário, oriundo de lei ou norma específica. 

 

• Existem vários benefícios fiscais de ICMS, sendo que, para o tema sob 

análise, o que importa são os vários Convênio do ICMS que atribuem 

benefícios de redução, suspensão ou isenção do imposto estadual.  
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• Restrição Constitucional: Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de 

cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a 

impostos, taxas ou contribuições somente poderá ser efetuada mediante lei, 

observado o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso  XII, letra "g", da 

Constituição Federal/1988, que condiciona a concessão e revogação de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais a prévio acordo conjunto entre os 

estados e o Distrito Federal. 

 

• “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte 

(...) 

XII - cabe à lei complementar: 

(...) 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados. 

(...)” 

 

• Portanto, qualquer benefício relativo ao ICMS deverá estar amparado em 

Convênio Interestadual.  
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• Histórico: Em um primeiro momento, o Convênio 31 de 8 de abril 2016, estipulou 

tão somente a possibilidade de os Estados determinarem o depósito de 10% dos 

benefícios fiscais concedidos no fundo de equilíbrio fiscal; e em um segundo 

momento, foi editado o Convênio ICMS 42, de 3 de maio de 2016, que revogou 

expressamente o Convênio ICMS 31/16 e determinou que os Estados poderiam 

adotar como alternativa o mesmo estipulado pelo Convênio 31 ou a simplesmente 

reduzir o montante dos referidos benefícios em igual proporção. 

 

• Efeitos: Quanto às duas alternativas criadas pelo Convênio o efeito que elas 

geram é de revogação parcial dos benefícios. 

 

• Questionamentos: Qual a natureza dessas normas? O CONFAZ teria 

competência para editá-las? Elas poderiam alcançar benefícios já constituídos, 

inclusive aqueles concedidos unilateralmente pelos Estados, sem o prévio 

consentimento do próprio CONFAZ? Disso resultaria a convalidação por esse 

órgão dos benefícios concedidos sem a sua prévia aprovação? Pelo princípio da 

anterioridade, essas normas poderiam ser aplicadas já em 2016, ou o referido 

princípio deveria ser observado? A destinação do percentual de 10% do benefício 

fiscal ao fundo estadual seria admissível em face da vedação constitucional a que 

impostos tenham destinação específica? 
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• 1º questionamento: É o CONFAZ competente para editar essas normas? 

 

Trata-se, de matéria inserida na competência normativa do CONFAZ, nos termos 

da Lei Complementar 24, de 7 de janeiro de 1975, cujos artigos 1º e 2º, 

parágrafo 2º, são claros ao determinar que os benefícios fiscais relativos à 

incidência do ICMS são revogáveis, total ou parcialmente, nos termos de 

convênios celebrados no âmbito daquele órgão, observado o quórum mínimo de 

aprovação de quatro quintos dos representantes presentes: 

 

“Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios 

celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei. 

 

“Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em reuniões para 

as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do 

Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Governo federal.(...) 

 

§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime 

dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de 

aprovação de quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes.” 
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• Problema: A instituição de fundo (no caso, o fundo de equilíbrio fiscal), trata de 

matéria reservada à lei complementar nos termos do artigo 165, parágrafo 9º da 

Constituição Federal: 

 

“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

(...) 

§ 9º Cabe à lei complementar: 

(...) 

II – estabelecer (...) condições para a instituição e funcionamento de fundos”. 

 

• Note-se que esse dispositivo constitucional não determina que os fundos devam 

ser criados por lei complementar. Ele impõe, tão somente, que regras dessa 

natureza devam ser utilizadas na definição das normas gerais relativas à 

matéria, restando, assim, configurada a inconstitucionalidade/ilegalidade do 

Convênio ICMS 42/16, por extrapolação da competência acima referida. 
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• 2º questionamento: Todo e qualquer benefício, desde que aprovado pelo 

CONFAZ, estará abrangido pelas regras de revogação parcial em exame? 

 

• A princípio, estariam incólumes a qualquer alteração as isenções (e, por 

analogia, todos os demais benefícios fiscais) que tenham sido concedidas sob 

condição e a prazo certo, pois trata-se de direito adquirido do contribuinte, 

que não pode ser alterado por lei superveniente, como determina o Código 

Tributário Nacional - CTN, no seu artigo 178: 

 

“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 

determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a 

qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104” 

 

• Frise-se que o artigo 104 do CTN (c/c o artigo 153, inciso III, letra ‘b’ da CF/88) 

trata justamente do princípio da anterioridade: 

 

“Art. 104. Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em 

que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei, referentes a impostos 

sobre o patrimônio ou a renda: 

III - que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira 

mais favorável ao contribuinte, e observado o disposto no artigo 178.” 
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• Sobre a revogação de isenção, Aliomar Baleeiro, assim se posicionou: 

 

“Sem dúvida, em princípio, a regra deve ser a revogabilidade ou a 

redutibilidade da isenção e qualquer tempo em que o Estado entenda 

que ela já não corresponda ao interesse público do qual promanou. 

Contudo, há exceções, quando a isenção, pelas condições de sua 

outorga, conduziu o contribuinte a uma atividade que ele não 

empreenderia se estivesse sujeito aos tributos da época. Então ela foi 

onerosa para o beneficiário. Nesses casos, a revogabilidade, total ou 

parcial, seria um ludíbrio a boa fé dos que confiaram nos incentivos 

acenados pelo Estado.” 
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• Problema: Interpretação do STF  

 

• Entendimento anterior: O entendimento era de que na isenção “o tributo já 

existiria” (RE nº 204.026 / RE nº 204.062). Por isso, revogado o favor legal, 

forçoso concluir que um novo tributo não teria sido criado, senão apenas a 

restauração do direito de cobrar o tributo, o que não implicaria na 

obrigatoriedade de ser observado o princípio da anterioridade. Esse 

entendimento jurisprudencial, resultou na Súmula 615 do STF (segundo o qual “o 

princípio constitucional da anualidade não se aplicaria à revogação da isenção 

do ICM”). 

 

• Precedente vigente: Contudo, a 1ª Turma do STF, em 2 de setembro de 2014, no 

julgamento do Ag. Reg. no RE 564.225 – do Rio Grande do Sul, tendo sido 

relator o ministro Marco Aurélio Mello, passou a adotar entendimento diverso, 

como se vê no trecho da seguinte ementa: “Promovido aumento indireto do 

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por meio da 

revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da 

anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas “b” e “c” do inciso III 

do artigo 150, da Carta”. 

• Súmula 544 do STF: “Isenções Tributárias concedidas, sob condição onerosa, 

não podem ser livremente suprimidas.” 
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• 3º questionamento: É válida a destinação do percentual de 10% do 

benefício fiscal ao fundo estadual que se pretende ver criado nas unidades 

da federação que optarem pela alternativa do depósito? 

 

• Problema: Na medida em que se revoga parcialmente o benefício fiscal, tem-se 

revigorada, na mesma proporção, a incidência do ICMS antes inibida pelo 

próprio incentivo. 

 

Quando se determina que a parcela do benefício reduzida (equivalente, portanto, 

à parcela de incidência revigorada) terá que ser depositada no “fundo de 

equilíbrio fiscal”, cuja destinação específica consistirá na “manutenção do 

equilíbrio das finanças públicas”, tem-se flagrante violação ao disposto no inciso 

IV do artigo 167 da Constituição Federal, segundo o qual é vedado vincular 

receita de impostos a “órgão, fundo ou despesa”: 
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“Art. 167. São vedados: (...) 

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

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 

referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 

serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do 

ensino e para realização de atividades da administração tributária, como 

determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 

prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, 

previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo”. 

 

• Precedentes do STF: RE nº 97.718-0, Tribunal Pleno, relator ministro Soares 

Muñoz, de 24/03/1983 - trecho do voto vencedor do ministro Moreira Alves. 

No mesmo sentido: RE nº 183.906-6, Tribunal Pleno, relator ministro Marco 

Aurélio, de 18/09/1997; RE nº 213.739, Tribunal Pleno, relator ministro Marco 

Aurélio, de 6/05/1998; AgRg no AI nº  635.243, 2ª Turma, relator ministro 

Ayres Britto, de 13/09/2011). 
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• 4º questionamento: O FEEF (Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal)  viola, ainda, 

o artigo 158, inciso IV, da Carta Constitucional, já que 25% desses recursos não 

serão repassados aos Municípios, salvo se a norma que instituir o referido fundo 

de equilíbrio determinar a repartição dos recursos: 

 

“Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

(...) 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do 

Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação 

(...).” 

 

• RE nº 705.423/SE (STF) – tema que ainda será decidido em sede de 

repercussão geral 
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• Eventual possibilidade de discussão das condicionantes relacionadas ao 

Convênio ICMS nº 42/2016 deverá ser avaliada de acordo com a forma e 

exigências de cada benefício individualmente considerado e diante das 

disposições especificas da legislação de cada Estado, para uma análise de seu 

respectivo conteúdo e de eventuais ilegalidades ou inconstitucionalidades: 

 

i) seja porque o Convênio não passa de mera autorização para que entes 

estaduais possam conceder ou revogar benefícios, de modo que mesmo sendo 

signatários do acordo, podem optar por exercer o direito ou não (RMS nº 

26.328/RO – STJ); 

 

ii) seja porque a depender do vínculo normativo que vier a ser utilizado, pode-

se sustentar a ocorrência de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista 

que o STF tem firmado jurisprudência no sentido de que somente lei em 

sentido formal pode dispor sobre a concessão ou revogação de incentivos 

ainda que autorizado previamente pelo CONFAZ (RE nº 630.705 Ag Reg - 

STF). 
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• Nesse sentido, uma medida Judicial para discutir as ilegalidades perpetradas 

pelo Convênio 42/2016, bem como respectivas Leis e Decretos Estaduais 

regulamentadores pode ser aventada: 

 

- Via Mandado de Segurança Preventivo; ou 

 

- Via Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter 

antecedente cumulada com pedido de tutela de urgência cautelar também em 

caráter antecedente, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário 

discutido (com eventual apresentação de depósito). 

 

 
********************************** 
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