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INTRODUÇÃO



CENÁRIO ATÉ A APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PELO 
SENADO

PODER EXECUTIVO:

� Estados dos adquirentes:
lavratura de Autos de
Infração glosando o
crédito de ICMS;

� Convênio ICMS nº 70/14:
minuta de Convênio
prevendo a remissão e
reinstituição de benefícios
(não editado).

PODER LEGISLATIVO:

� Tentativas de resolver a
Guerra Fiscal: sucessivos
projetos de lei tramitando
na Câmara dos
Deputados e no Senado
Federal.

PODER JUDICIÁRIO:

� Julgamento de ADIs pelo
STF declarando a
inconstitucionalidade de
leis estaduais concedentes
de benefícios;

� Modulação dos efeitos dos
julgamentos das ADIs:
efeitos a partir da sessão
de julgamento, efeitos
depois de determinado
período ou efeitos
retroativos?

� Recurso Extraordinário
com repercussão geral
reconhecida pendente de
julgamento (RE 628.075 –
autuado em agosto
de/2010).

PODER JUDICIÁRIO:

� Proposta de Súmula
Vinculante STF nº 69
(inconstitucionalidade de
qualquer benefício
concedido sem prévio
Convênio);

� Entendimento pacificado
pela 1ª Seção do STJ em
agosto/2013 em sentido
favorável aos
contribuintes (RMS 38041
e 33524).
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PRINCIPAIS ASPECTOS 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 160/17



ESCOPO DA LEI COMPLEMENTAR



ESCOPO DA LEI COMPLEMENTAR

� Remitir créditos tributários decorrentes de Guerra Fiscal do ICMS;

� Reinstituir os benefícios fiscais atuais por períodos máximos predeterminados;

� Estabelecer novos mecanismos para combater a Guerra Fiscal.



ÂMBITO DE APLICAÇÃO



ÂMBITO DE APLICAÇÃO

� Benefícios previstos por legislação estadual;

� Benefícios já instituídos na data de publicação da Lei Complementar.

Art. 1º Mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar
nº 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal
poderão deliberar sobre:

I – a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não,
decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea
“g” do inciso XII do §2º do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual publicada até a data de início de produção
de efeitos desta Lei Complementar;

II – a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais referidos no inciso I deste artigo que
ainda se encontrem em vigor.



PRAZOS VEICULADOS NA LEI 
COMPLEMENTAR
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LIMITE TEMPORAL PARA REINSTITUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS

� A concessão / prorrogação de incentivos fiscais instituídos até a
publicação da Lei Complementar (08.08.2017) deverá respeitar prazos
máximos predeterminados.

� O prazo máximo predeterminado depende do segmento econômico e/ou
da atividade.

� A contagem do prazo máximo será feita a partir da produção de efeitos
do Convênio a ser editado.



LIMITE TEMPORAL PARA REINSTITUIÇÃO DOS 
BENEFÍCIOS
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Prazo máximo para 
prorrogação / 

concessão
Segmento econômico

Até 15 anos
Agropecuária, indústria, infraestrutura rodoviária, aquaviária,
ferroviária, portuária, aeroportuária e transporte urbano.

Até 8 anos
Atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio
exterior, incluindo operação praticada pelo contribuinte
importador.

Até 5 anos
Manutenção e incremento de atividades comerciais, desde
que o benefício seja para o real remetente da mercadoria.

Até 3 anos
Operações e prestações interestaduais com produtos
agropecuários e extrativos vegetais in natura.

Até 1 ano Demais setores.



LIMITE TEMPORAL PARA REINSTITUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS

� O substitutivo da Câmara dos Deputados estabelecia reduções graduais
dos benefícios ao longo do tempo, até a sua extinção, em percentuais que
variavam de 10% a 50%;

� A redução gradual foi rejeitada pelo Senado Federal sob dois argumentos:

(i) Provocaria efeitos econômicos negativos;

(ii) A não redução para os incentivos relacionados à
atividade agropecuária, industrial e de infraestrutura
violaria o princípio da isonomia.



PRAZO PARA EDIÇÃO DO CONVÊNIO
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� O Convênio de convalidação / reinstituição de benefícios fiscais deverá ser
editado em até 180 dias da publicação da Lei Complementar, ou seja, até
05 de fevereiro de 2018;

� Caso esse prazo não seja cumprido, a Lei Complementar perde seus
efeitos.

Art. 8º O convênio de que trata o art. 1º desta Lei
Complementar deverá ser aprovado pelo Confaz no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de
publicação desta Lei Complementar, sob pena de
perderem eficácia as disposições dos arts. 1º a 6º
desta Lei Complementar.



ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
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� O Convênio de que trata a Lei Complementar é exclusivo para
remissão e reinstituição de incentivos fiscais.

� Ele não poderá ser aplicado para a concessão de novos benefícios.



QUÓRUM PARA EDIÇÃO DO CONVÊNIO DE CONVALIDAÇÃO/ 
REINSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS 

� Para edição deste Convênio específico foi estabelecido quórum
diferenciado, qual seja:

(i) Anuência de 2/3 das unidades federadas.

(ii) Anuência de ao menos 1/3 dos estados de cada uma das 5 regiões
do país.



REQUISITOS EXIGIDOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS 
INCENTIVOS

� Publicação de relação identificando todos os atos normativos relativos aos
incentivos, no Diário Oficial do Estado;

� Registro e depósito da documentação comprobatória referente aos atos
concessivos dos incentivos na Secretaria Executiva do CONFAZ.



08.08.17
Publicação 
da Lei

180 dias

05.02.18 
Aprovação 
do 
Convênio 
pelo 
Confaz 

Setores não 
especificados

Publicação 
do 

Convênio

Operações 
interestaduais 
com produtos 
agropecuários 
e extrativos 
vegetais in 
natura

Manutenção e 
incremento de 
atividades 
comerciais

Atividades portuária e 
aeroportuária 
vinculadas ao 
comércio exterior

Agropecuária, 
indústria, 
infraestrutura 
e transporte 
urbano

1 ano

3 anos 

5 anos 

8 anos 

15 anos 



NOVO MECANISMO DE 
COMBATE À GUERRA FISCAL
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NOVO MECANISMO DE COMBATE À GUERRA FISCAL
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� A concessão ou a manutenção de benefícios em desacordo com a Lei
Complementar nº 24/75 implica impedimentos previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal:

(i) Impossibilidade de receber transferências voluntárias;

(ii) Impossibilidade de obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

(iii) Impossibilidade de contratar operações de crédito, ressalvadas as
destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução
das despesas com pessoal.

� As sanções vigorarão pelo prazo em que perdurar a concessão ou
manutenção dos incentivos.



RITO PARA APLICAÇÃO DO NOVO MECANISMO DE 
COMBATE À GUERRA FISCAL

Representação 
do Governador

Ministro da 
Fazenda

Inadmissão da 
Representação

Admissão da 
Representação

30 dias

Manifestação 
do Estado 

concedente do 
incentivo

Ministro da 
Fazenda

90 dias

Arquivamento 
da 

Representação

Portaria 
declarando a 
existência de 

infração

Arquivamento 
da 

Representação



CONVÊNIO A SER EDITADO
21



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14

� Características do Convênio ICMS nº 70/2014:

� Aprovou minuta de Convênio cujo objetivo seria anistiar, remitir e
conceder créditos tributários relativos a benefícios fiscais de ICMS
sem aprovação do CONFAZ, bem como reinstituí-los;

� Também previa procedimento similar ao estabelecido pelo Projeto
de Lei Complementar:

• Publicação de todos os atos normativos relativos aos
benefícios;

• Registro e depósito da documentação referente aos incentivos
no CONFAZ.



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14

� Características do Convênio ICMS nº 70/2014:

� Os Estados do Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Rio Grande
do Norte e Santa Catarina não assinaram o Convênio nº 70/14;

� Não houve ratificação nacional.



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14
Prazo máximo 

para 
prorrogação 

(PLS 130/14)

Prazo máximo 
para prorrogação 
(Convênio 70/14)

Segmento econômico

Até 15 anos Até 15 anos
Agropecuária, indústria, infraestrutura e
transporte urbano.

Até 8 anos Até 8 anos
Atividades portuária e aeroportuária vinculadas
ao comércio exterior, incluindo operação
praticada pelo contribuinte importador.

Até 5 anos Sem previsão
Manutenção e incremento de atividades
comerciais, desde que o benefício seja para o
real remetente da mercadoria.

Até 3 anos Até 3 anos
Operações e prestações interestaduais com
produtos agropecuários e extrativos vegetais in
natura.

Até 1 ano Até 1 ano Demais setores.



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14

� A sanção prevista era menos eficaz, já que mantinha a Ação Direta de
Inconstitucionalidade como instrumento processual apto para contestar benefícios
irregulares.

Convênio 70/14 Lei Complementar 160/17

ADI 

Incentivo irregular

Declaração de Inconstitucionalidade

Possível modulação de efeitos

Tempo Indeterminado

Incentivo irregular

Representação de Governador

Cerca de 120 dias

Edição de Portaria declarando a existência 
da infração 

Aplicação de sanções da Lei de 
Responsabilidade Fiscal



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14

� A concessão, prorrogação, manutenção, extensão ou adesão de
benefícios fiscais em desacordo com o Convênio torna sem efeitos suas
disposições ao Estado infrator;

� Possíveis efeitos:

(i) Desconstituição da remissão / anistia dos benefícios
concedidos sem a aprovação do Confaz;

(ii) Eventual necessidade de cobrança do imposto devido;

(iii) Impossibilidade de reinstituir os benefícios com quórum
qualificado.



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14

� A aplicação dos incentivos fiscais de ICMS ficaria condicionada à (Cláusula
9ª):

(i) Desistência de ações ou embargos à execução fiscal,
renunciando ao direito sobre o qual se fundam, nos processos
judiciais, ou desistência de impugnações, defesas e recursos
apresentados no âmbito administrativo;

(ii) Quitação integral das custas e demais despesas processuais;

(iii) Desistência, pelo advogado do contribuinte, da cobrança de
eventuais honorários de sucumbência da unidade federada.



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14

� A produção de efeitos do Convênio ficaria condicionada, cumulativamente, a
algumas condições.

Condição Status atual

Edição de resolução pelo Senado Federal que reduza a
alíquota interestadual do ICMS

Em Andamento

Promulgação de Emenda Constitucional promovendo a
repartição do ICMS sobre as operações interestaduais que
destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte
(ex. e-commerce)

Aprovada

Aprovação de Lei Complementar que disponha sobre
instituição de fundos federativos, com recursos da União para
auxílio financeiro aos Estados e Municípios e para
desenvolvimento regional

Sem previsão



SEMELHANÇAS COM CONVÊNIO Nº 70/14

� A produção de efeitos do Convênio ficaria condicionada, cumulativamente, a
algumas condições.

Condição Status atual

Prestação de informações pelos Estados ao Ministério da
Fazenda para apuração do valor do auxílio financeiro

Sem previsão

Aprovação de Lei Complementar que afaste possíveis
restrições decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal
incompatíveis com o Convênio

Aprovada

Adoção de novos critérios de atualização monetária e de
fixação dos juros nos contratos de refinanciamento
celebrados entre a União, os Estados e os Municípios.

Sem previsão



PORTAL NACIONAL DA 
TRANSPARÊNCIA TRIBUTÁRIA
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PORTAL NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTÁRIA

� Deverá ser instituído pelo Confaz um Portal Nacional de Transparência
Tributária, e este será disponibilizado em seu site.

� Todos os incentivos fiscais validados ficarão disponíveis para consulta
pública no Portal.
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