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O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado de Pernambuco (Lei 

nº 15.865/2016): a insegurança jurídica promovida pelo Convênio 

ICMS nº 42/2016 e a violação de direitos dos beneficiários.   

 

Filipe Portela Oliveira 

Convênio ICMS nº 42/2016 

É notório que a situação orçamentária dos estados da federação é muito grave. A falta de 

recursos para investimentos, a manutenção de regimes previdenciários deficitários e a 

baixa arrecadação de tributos são alguns dos fatores que impedem o crescimento e 

dificultam o pagamento de dívidas. Em alguns casos, a exemplo do Rio de Janeiro e do 

Rio Grande do Sul, já se testemunha o parcelamento de folhas salariais e a 

inadimplência para com fornecedores e prestadores de serviço.     

Diante deste quadro de crise, são vários os esforços no sentido de se aumentar a 

arrecadação, mas a urgência, aliada à imperícia legislativa ou à má-fé anunciada dos 

nossos governantes, muitas vezes resulta em cenários de flagrante desrespeito para com 

os contribuintes, que tem os seus direitos básicos desrespeitados. O que se vê são leis 

eivadas de vícios de legalidade e/ou constitucionalidade, gerando críticas que superam 

em muito o mero formalismo.  

É o caso das leis estaduais editadas em razão do Convênio ICMS nº 42 do Conselho 

Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, de 03 de maio de 2016, que 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, nos seguintes termos: 

Cláusula primeira. Ficam os estados e o Distrito Federal auto-

rizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, fi-

nanceiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de re-

gimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor 
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ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedi-

dos: 

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 res-

pectivo incentivo ou benefício. 

§ 1º O descumprimento, pelo beneficiário, do disposto nos inci-

sos I e II do caput por 3 (três) meses, consecutivos ou não, re-

sultará 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 públi-

cas, constituídos com recursos oriundos do depósito de que tra-

ta o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no 

seu ato constitutivo. 

 

Em suma, os estados e o Distrito Federal, relativamente aos benefícios fiscais já 

concedidos e aos que virão a conceder, poderão optar por uma das seguintes 

alternativas: (i) impor como condição de fruição o depósito nos chamados "fundos de 

equilíbrio fiscal" de montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo 

incentivo ou benefício; ou (ii) reduzir diretamente o benefício ou incentivo, em igual 

proporção.  

O Convênio ICMS nº 42/2016 já ensejou muita discussão, não só quanto aos seus 

aspectos econômicos, mas, principalmente, no que diz respeito à sua 

constitucionalidade. O fato é que muitos estados já editaram leis reproduzindo as suas 
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regras e outros tantos estão com projetos de lei em tramitação, gerando um clima de 

insegurança jurídica que nada tem a contribuir para com a reversão desse momento de 

recessão econômica em que vivemos. 

Pernambuco 

Em Pernambuco, a Lei nº 15.865, de 30 de junho de 2016, instituiu o Fundo Estadual de 

Equilíbrio Fiscal - FEEF, destinado à manutenção do equilíbrio fiscal do estado. O 

legislador estadual, ao internalizar as regras do Convênio ICMS nº 42/2016, optou por 

não reduzir diretamente os benefícios concedidos no âmbito do ICMS, mas por impor 

ao estabelecimento beneficiário a realização do depósito para financiamento do FEEF, 

calculado mediante a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

respectivo incentivo ou benefício, utilizado em cada período fiscal de apuração do 

imposto.  

Todavia, a inconstitucionalidade do novo regime é flagrante. O Decreto nº 43.346/2016, 

que regulamenta a Lei nº 15.865/2016, impõe a realização dos depósitos compulsórios a 

beneficiários de programas de incentivos concedidos sob condições e por prazo certo, a 

exemplo do Programa de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco - PRODEPE e do 

Programa de Desenvolvimento do Setor Automotivo do Estado de Pernambuco – 

PRODEAUTO, colocando por terra todo o esforço empregado no planejamento 

financeiro e econômico pelas empresas.   

O artigo 178 do Código Tributário Nacional prevê que, observado o princípio da 

anterioridade, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, 

salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. A ressalva 

prestigia o sobreprincípio da segurança jurídica, pois o compromisso firmado entre os 

estados e os contribuintes através do decreto concessivo do benefício é ato jurídico 

perfeito, que se sujeita à lei vigente ao tempo em que consumado.  

Assim, a vantagem jurídica, líquida, lícita e concreta adquirida pelo beneficiário, 

enquanto atendidas as condições impostas à época da concessão e não transcorrido o 

prazo estabelecido, incorpora definitivamente o seu patrimônio jurídico. Trata-se de 

direito adquirido, protegido pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição, e uma lei estadual, 

ainda que editada com fundamento no Convênio ICMS nº 42/2016, não pode retroagir a 
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ponto de violá-lo.  

Em contrapartida, tratando-se de benefício que não tenha sido concedido por prazo certo 

e sob determinadas condições, a lei estadual poderá reduzi-lo, mas deverá observar o 

princípio da anterioridade tributária.  

Não é o que fez o Estado de Pernambuco. A Lei nº 15.865/2016 foi publicada em 30 de 

junho de 2016, entrando em vigor no dia 1º de agosto e produzindo seus efeitos até 31 

de julho de 2018. Não obstante, o imposto decorrente da redução dos benefícios 

contemplados, em atenção ao princípio da anterioridade tributária, poderia ser cobrado 

somente a partir de 1º de janeiro de 2017. 

Isto porque, embora os governantes insistam em afirmar o contrário, a opção por 

qualquer das alternativas da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 42/2016 implica 

sim no aumento da tributação. Segundo jurisprudência mais recente do Supremo 

Tribunal Federal, promovido aumento indireto do ICMS por meio da revogação de 

benefício fiscal, ainda que parcial, deve ser observado o princípio da anterioridade, 

geral e nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. É o 

que se conclui, também, a partir da leitura do art. 104, III, e 178 do Código Tributário 

Nacional.  

Portanto, o Estado de Pernambuco não poderia cobrar o ICMS no mesmo exercício 

financeiro em que tenha sido publicada a lei que revoga os benefícios fiscais, ainda que 

parcialmente, tampouco antes de decorridos noventa dias da data em esta lei tenha sido 

publicada.  

Diante de todo o exposto, são flagrantes as fragilidades do Convênio ICMS nº 42/2016, 

assim como das leis estaduais que estão internalizando as suas regras, a exemplo da lei 

pernambucana, razão pela qual os contribuintes, em atenção aos direitos que lhe são 

garantidos, devem se mobilizar desde já. 

 

 

 


