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� Lei Complementar nº 24/75

- Regulamenta a concessão de benefícios fiscais;

- Estabelece o critério da unanimidade (Art. 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”.

� Impossibilidade de consenso entre as UFs levou à concessão de benefícios
fiscais sem a anuência do Confaz;

� Inúmeras ADIs declarando a inconstitucionalidade de tais benefícios -
revogação das leis atacadas e substituição por outras de igual teor e conteúdo,
perpetuando a disputa

� Diante das infrutíferas tentativas, Estados passaram a autuar os destinatários
como forma de coibir transações com fornecedores que usufruem de
benefícios concedidos por outros Estados

‘Cerne’ da Guerra Fiscal
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� Sólida jurisprudência do STJ indica que a glosa de créditos fere:

- A não-cumulatividade do ICMS (artigo 155, II e § 2º da CF);

- A competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF) de declarar lei ou ato
estadual inconstitucional.

� A Corte também traz à baila, de forma recorrente, o posicionamento da ex-
Ministra do STF Ellen Gracie, em Ação Cautelar nº 2611/MG

“Não é dado ao Estado de destino, mediante glosa à apropriação de créditos nas
operações interestaduais, negar efeitos aos créditos apropriados pelos contribuintes.

(...)

A pura e simples glosa dos créditos apropriados é descabida, porquanto não se
compensam as inconstitucionalidades”

� RE 628.075/RS

Tema cuja Repercussão Geral foi reconhecida no STF em outubro de 2011, mas
permanece pendente de julgamento pela Corte.
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� Determina a edição de Convênio entre os Estados e o Distrito Federal, que
delibere sobre:

- A remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de benefícios
fiscais concedidos unilateralmente;

- A reinstituição dos benefícios que ainda se encontram em vigor, bem como a
prorrogação de seus efeitos em conformidade com os critérios estabelecidos no Art.3º,
§ 2º da LC 160.

� Proposta semelhante à apresentada no Convênio ICMS nº 70/2014

- Demandava esforço conjunto do Governo Federal e dos Governos Estaduais, além de
alterações legislativas que acabaram não sendo realizadas (tais como redução gradual
das alíquotas interestaduais do ICMS e instituição de novos fundos federativos para
compensar perdas de arrecadação).

� Quórum de aprovação reduzido

- 2/3 das unidades federadas; e

- 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 regiões do País.
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� Condicionantes

- Publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos aos benefícios fiscais concedidos unilateralmente;

- Efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Confaz, da documentação
comprobatória correspondente aos atos concessivos dos benefícios fiscais
mencionados, que serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária
(deverá ser instituído pelo Confaz nos próximos dias).

� O Convênio fica sujeito à aprovação pelo Confaz em até 180 dias, sob
pena de cessarem os efeitos da LC 160/2017 (de 07/08/2017)
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� Caso haja a concessão e/ou manutenção futura de benefícios sem
aprovação prévia do Confaz, o Artigo 6º da LC 160/2017, prevê sanções
estabelecidas na Lei de responsabilidade Fiscal (Lcp 101/2000, art. 23,
§3º), dispondo que o ente não poderá:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento
da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

A aplicação das sanções é condicionada ao acolhimento, pelo Ministro da Fazenda,
de representação apresentada por Governador de Estado. Posteriormente, a UF
interessada deverá ouvida e, caso haja a procedência da representação, será
publicada portaria a partir da qual as penalidades incidirão.

Penalidades
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� Editada em 31 de agosto de 2017

� Contrária às disposições da Lei Complementar 160, bem como ao
posicionamento do STJ

“Na hipótese de transferência interestadual de mercadoria entre estabelecimentos do
mesmo titular, é legítima a glosa da parcela dos créditos de ICMS relativa a
benefícios fiscais concedidos irregularmente pelo Estado de origem, sem prévia
autorização do Confaz consoante o disposto no artigo 155 §2º inciso XII alínea “g” da
Constituição Federal, bem como no §3º do artigo 36 da Lei 6.374 de 1º de março de
1989”


