
Convênio ICMS 42/16 



 Convênio ICMS 31/2016   

 

“Cláusula primeira Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a 
condicionar a fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais, 
financeiros e dos regimes especiais de apuração que resultem em 
redução do valor ICMS a ser pago, inclusive dos que ainda vierem a ser 
concedidos, a que as empresas beneficiárias depositem nos fundos de 
que trata a cláusula segunda o valor equivalente a, no mínimo, dez por 
cento do respectivo incentivo ou benefício. 

 

§ 1º O valor de que trata o caput será calculado mensalmente e 
depositado na data fixada na legislação estadual ou distrital.” 
 

 

 

 

 

 

ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 



 Convênio ICMS 31/2016   

 

“Cláusula segunda Os fundos de desenvolvimento e equilíbrio fiscal 
estaduais e distrital destinam-se ao desenvolvimento e à manutenção do 
equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital e serão constituídos 
com recursos oriundos dos depósitos de que trata a cláusula primeira.” 

 

“Cláusula terceira O disposto na cláusula primeira vigorará a partir da 
data da implementação da condicionante ali prevista na legislação 
estadual ou distrital.” 

 

Revogado, a partir de 24/05/16, pelo Convênio ICMS 42/16 
 

 

 

 

 

 

ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 



 Convênio ICMS 42/2016   

 

“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 

 

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

ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 



 Convênio ICMS 42/2016   

 

“§ 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.” 

ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 



 Convênio ICMS 42/2016 

 

- Competência do CONFAZ? 

- Alcance/convalidação dos benefícios já constituídos, inclusive aqueles 
concedidos unilateralmente pelos Estados, sem o prévio consentimento do 
próprio Confaz? 

- Princípio da Anterioridade: aplicação já em 2016?   

- Possibilidade de destinação do percentual de 10% do benefício fiscal ao 
fundo estadual? 

- Outros pontos... 

 

 

ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 



ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 

- Competência do CONFAZ: 
 

 Violação ao disposto no artigo 165, § 9º, II, da Constituição da 
República: 

 
“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
 
§ 9º Cabe à lei complementar: 
 
II – estabelecer (...) condições para a instituição e funcionamento de 
fundos”. 



ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 

- Ausência de autorização constitucional para instituição da contribuição: 
 

 Violação aos artigos 145 e 149, § 1º, da Constituição da República 
 

“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: 

 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, 
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e 
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo. 

 

§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício 
destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota 
não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos 
efetivos da União.”  



ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 

- Vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesas, 
ressalvadas as hipóteses lá previstas: 
 
 

 Violação ao artigo 167, IV, da Constituição da República: 
 

 “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;” 

 



ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 

- Princípio da Anterioridade: 
 

 Violação ao disposto no artigo 150, III, alínea “b”, da Constituição da 
República: 

 
 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 
 
III - cobrar tributos: 
 
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 
os instituiu ou aumentou;” 

 
 
 



ICMS – Redução de benefícios fiscais 
estaduais 

- Necessidade de analisar cada benefício abrangido, para avaliar os seus 
requisitos de concessão e possibilidade de revogação parcial (por exemplo, 
benefícios por tempo determinado em contrapartida de investimento não 
podem ser livremente revogados pelos Estados): 
 
 

 Potencial violação ao artigo 178, do Código Tributário Nacional:  
 

“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.” 

 
 
 



Estados que adotaram o Convênio 

 

 

UF LEGISLAÇÃO 

AL - ALAGOAS Lei nº 7.835/2016, de 14.10.16  

BA - BAHIA Lei nº 13.564, de 20.06.16 
Decreto nº 16.970 , de 19.08.2016  

CE - CEARÁ Lei nº 16.097, de 27.07.16 
Decreto nº 32.013, de 16.08.2016  
 

GO - GOIÁS Lei nº 19.261, de 19.04.16 
Decreto nº 8.688/16  

MA - MARANHÃO Lei nº 8.205/2004  

PB - PARAÍBA Projeto de Lei nº 996/2016   

PE - PERNAMBUCO Lei Ordinária nº 15.865, de 30.06.2016 

PI - PIAUÍ Lei nº 6.875/2016 PLOG ORDINÁRIA DO GOVERNO  

RJ – RIO DE JANEIRO Lei nº 7.428, de 25.08.2016 

RN – RIO GRANDE DO NORTE Mensagem nº 081/2016 – GE, de 13.07.2016.  

TO – TOCANTINS Projeto de Lei nº 29/2016   



Observações  

 

 
 Os Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro e 

Rio Grande do Norte instituíram Fundos Estaduais de Equilíbrio Fiscal, 
onde será destinado o montante recolhido. 

 
 
 Estados como Bahia, Goiás e Maranhão destinaram o valor previsto a 

um órgão estadual específico de combate à pobreza ou 
desenvolvimento social.  
 
 
 

 
Em 19/12/2016 a CNI ajuizou a ADI nº 5635 para questionar a Lei 
7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro. A ação foi distribuída para o 
ministro Luís Roberto Barroso. 



Processos em curso – FIRJAN (RJ) 

 Em 28/11/2016, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) 
impetrou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-
RJ) Mandado de Segurança coletivo, a fim de suspender os efeitos da Lei 
nº 7.428/2016, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) 
regulada de acordo com o  Convênio ICMS 42/2016.  
 

 Em 30/11/2016, o juiz da 11ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro 
aceitou o pedido da FIRJAN, deferindo liminar favorável ao mandado de 
segurança. O juiz afirma ser “inconstitucional a vinculação da receita do 
ICMS a um fundo específico, sendo o FEEF manifestamente incompatível 
com a previsão de que trata o art. 167 da CF/88”. Ademais, entendeu o 
Magistrado que o FEEF viola o artigo 158, IV, da Constituição Federal, 
uma vez que 25% do montante não serão repassados aos Municípios. 

 
 Dessa forma, até que advenha eventual decisão que denegue a 

segurança, as empresas associadas ao Centro Industrial do Rio de 
Janeiro (CIRJ) não estão obrigadas a recolher os 10% de seus incentivos 
para o FEEF.  
 

 Além do Mandado de  Segurança, a FIRJAN solicitou à Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) que ingresse no Supremo Tribunal Federal 
com Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei que criou o FEEF.  



Processos em curso - Sinditelebrasil (DF) 

 
 

 Em 22/06/2016, foi protocolada perante a Justiça Federal do Distrito 
Federal, Ação Anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela 
antecipada, questionando o Convênio ICMS 42/16. 
 
 
 

 A ação movida (Processo nº 037553-42.2016.401.3400) traz como 
argumentos a inconstitucionalidade do ato administrativo por desvio de 
finalidade, necessidade de convênio específico para revogação de 
benefícios, a inconstitucionalidade do fundo e à vedação à vinculação 
de receita.  
 

 
 Em 12/12/2016, os autos estavam conclusos para sentença. Até a 

presente data o processo segue pendente de julgamento.  
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