
GUERRA FISCAL DE ICMS E CONVÊNIO 190/2017
O QUE FAZER NESTE MOMENTO?



• Estados: competência tributária + autonomia financeira – Limites constitucionais claros

• CF/88: LC deve regular a forma como incentivos fiscais serão concedidos e revogados.

• ADCT: Se em 60 dias não saísse LC do ICMS (não saiu): convênio nos termos da LC 24/75.

• LC 24/75: Unanimidade para a concessão de quaisquer benefícios de ICMS (diretos ou indiretos)

PANORAMA DA GUERRA FISCAL

TEORIA

ESTADOS NÃO PODEM INCENTIVAR?

SIM, MAS...

Exceção: ZFM (há controvérsias...)



CONSEQUÊNCIAS:

• Confaz não aprova nada: Dificuldade de acordo X Unanimidade (Poder de Veto!)

• “Esmola com chapéu alheio”:

– Estado A incentiva empresas com desonerações de ICMS (atração de investimentos)

– Não cumulatividade: Estado B arrecada menos ao “aceitar” recolhimento ao Estado A

• Autos de Infração: Glosa de créditos (Pesadas multas) + ICMS nos Estados de destino

PRÁTICA

PANORAMA DA GUERRA FISCAL

ESTADOS NÃO PODEM INCENTIVAR?



Declaração de Inconstitucionalidade:

• STF pacífico

• Dificuldade com reinstituições...

Sanções da LC 24/75:

• ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor da mercadoria

• exigibilidade do imposto não pago

SANÇÕES

INVESTIMENTOS X AUTOS DE INFRAÇÃO



Superior Tribunal de Justiça

• Primeiro momento: Glosa de créditos é legal (LC 24/75)

• Mudança de posicionamento: Contestação de incentivos deve ser feita pelos Estados no STF

• Antes da declaração do STF, não pode haver glosa de créditos

Supremo Tribunal Federal

• Decisão monocrática favorável (Min. Ellen Gracie)

• Ainda não houve definição do colegiado sobre a matéria – Repercussão Geral

• Processos suspensos em todo o país

• Modulação

GLOSA DE CRÉDITOS – GERAL

JURISPRUDÊNCIA



• Estados e DF poderão deliberar:

I - a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios fiscais em
desacordo com a alínea "g" do inciso XII do § 2° 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 desses benefícios fiscais que ainda se encontrem em vigor.

LEI COMPLEMENTAR 160/17: CONVALIDAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS 

APROVAÇÃO DE CONVÊNIO



• “A remissão ou a não constituição de créditos concedidas por lei da unidade federada de
origem da mercadoria, do bem ou do serviço afastam as sanções previstas no art. 8° da Lei
Complementar n° 24/75, retroativamente à data original de concessão da isenção, do
incentivo ou do benefício fiscal ou financeiro-fiscal, vedadas a restituição e a compensação
de tributo e a apropriação de crédito extemporâneo por sujeito passivo.”

Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente:

I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento recebedor
da mercadoria;

Il - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda
remissão do débito correspondente.

REMISSÃO PELO ESTADO DE ORIGEM – REFLEXO NO DESTINO

LEI COMPLEMENTAR 160/17



Prazo Setor de atividade

31/12/2032 
Agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e ao investimento em infraestrutura
rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano

31/12/2025
Atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, incluída a
operação subsequente a da importação, praticada pelo contribuinte importador

31/12/2022 Atividades comerciais, desde que o beneficiário seja o real remetente da mercadoria

31/12/2020
Operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos
vegetais in natura

31/12/2018 Demais benefícios

LEI COMPLEMENTAR 160/17

• Prorrogação dos benefícios fiscais do ICMS, nos termos do ato vigente na data de publicação

do convênio, não podendo seu prazo de fruição ultrapassar:

PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS



• É possível reduzir o alcance ou o montante dos benefícios fiscais antes do termo final de
fruição

• Não poderá resultar em benefício fiscal superior

LEI COMPLEMENTAR 160/17

MODIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

• Estados deverão prestar informações e mantê-las atualizados no Portal Nacional da
Transparência Tributaria

• Afastadas as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal

PORTAL NACIONAL DA TRANSPARÊNCIA TRIBUTÁRIA



EXTENSÃO A OUTROS CONTRIBUINTES

• Estados podem estender a concessão dos benefícios fiscais a outros contribuintes em seu
território, sob as mesmas condições e nos prazos-limites de fruição (art. 3º, §7º)

LEI COMPLEMENTAR 160/17



CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/17

1. Publicar relação de todos os atos normativos dos benefícios que serão convalidados até:

• 29/03/18: benefícios vigentes em 08/08/17

• 30/09/18: benefícios não vigentes em 08/08/17

• Resolução CONFAZ nº 02/2018: autorizou alguns estados a publicar até 28 /12/18 os atos
normativos de benefícios fiscais vigentes em 08/08/17.



2. Registrar e depositar no Confaz os atos concessivos dos benefícios até:

• 29/06/18: benefícios vigentes na data do depósito

• 28/12/18: benefícios não vigentes na data do depósito

• CONFAZ pode, “em casos específicos, observado o quórum de maioria simples”, autorizar que o
cumprimento dessa exigência seja feito até 28 /12/18.

CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/17



CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/17



ADESÃO AOS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ESTADOS DA MESMA REGIÃO

• Estados poderão aderir – benefícios fiscais da mesma região, enquanto vigentes
(Convênio Confaz 35/18)

• Os benefícios fiscais concedidos por adesão podem vigorar, no máximo, nos mesmos
prazos e nas mesmas condições do ato vigente

• Também exige o depósito dos atos concessivos no Confaz

• “Não pode resultar em relocalização de estabelecimento do contribuinte de uma unidade
federada para outra unidade”



PONTOS POLÊMICOS

DÉBITOS DE GUERRA FISCAL: CONDIÇÕES PARA REMISSÃO E ANISTIA

• Condicionadas à desistência de Embargos à Execução Fiscal, impugnações e recursos administrativos

• Condição adicional: renúncia de eventuais honorários de sucumbência contra o estado

BENEFÍCIOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO PODER JUDICIÁRIO

• “A remissão e anistia se aplicam a benefícios fiscais desconstituídos judicialmente, por não atender o
disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição”.

• Questão: benefícios declarados inconstitucionais podem ser reinstituídos?



O QUE FAZER?

PRESENTE

• O Estado cumpriu com todos os requisitos para a convalidação do benefício?

– Publicou o ato normativos no respectivo Diário Oficial (incluiu na lista?)?

– Registrou e depositou o ato concessório perante o CONFAZ?

• Quais os requisitos impostos por cada Estado para a convalidação dos benefícios?

• É possível usufruir de benefícios convalidados? (oportunidade)

PASSADO

• Autos de Infração pendentes - Discussão administrativa ou Judicial

– Verificar a conveniência de desistir de ação em curso (renúncia a honorários de sucumbência)



O QUE FAZER?

FUTURO

• Atentar para eventuais benefícios fiscais concedidos a partir de agora

– Foram validados pelo CONFAZ?

– Foram concedidos conforme o Convênio 190/17 (regra da cola)

• Verificar eventual redução dos benefícios concedidos.



CONTATO
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