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AGENDA

► Regras Gerais do ICMS

► Guerra Fiscal e a Função do CONFAZ

► Principais alterações e impactos da Lei Complementar n° 160/17 e o 
Convênio de ICMS n° 190/17
► Do objetivo e efeitos da Lei Complementar nº 160/17 e do Convênio de ICMS n° 190/17

► Dos benefícios fiscais concedidos após a publicação da Lei Complementar n° 160/17

► Questões Relevantes
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Regras Gerais do ICMS

► Hierarquia das Normas

► CF/88
► Estabelece competência aos Estados e ao DF para disport sobre o ICMS

► Determina que cabe à Lei Complementar regular a forma como, mediante deliberação das UF, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados

► Leis Complementares
► LC 87/96 – estebelece normar gerais do ICMS

► LC 24/75 – os incentivos fiscais do ICMS devem ser concedidos ou revogados nos termos de 
convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo DF

► Lei Ordinárias (Estaduais) e Regulamentos do ICMS - dispõem sobre regras locais de 
incidência do ICMS
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Guerra Fiscal e a Função do CONFAZ

► CONFAZ

► Colegiado formado pelo Secretários de Fazenda dos Estados e DF, cujas reuniões são 
presididas pelo Ministro da Fazenda, competindo-lhe, dentre outras tarefas, celebrar 
convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais e financeiros do ICMS

► Objetivo: impedir a “guerra fiscal” entre as UF

► Quorum: 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. (art. 2º, §2º da LC 24/75)
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Principais alterações e impactos da LC n° 160/17 e do 
Convênio de ICMS n° 190/17

► Objetivo e efeitos da LC n° 160/17 e do Convênio de ICMS n° 190/17

► Colocar fim à guerra fiscal e dar segurança jurídica aos contribuintes

► Nos termos do art. 1º da LC n° 160/2017, os Estados e o DF poderão deliberar sobre: 
► a remissão dos créditos tributários; e

► a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 
instituídos em desacordo com a CF/88 e que ainda se encontrem em vigor
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Principais alterações e impactos da LC n° 160/17 e do 
Convênio de ICMS n° 190/17

► Objetivo e efeitos da LC n° 160/17 e do Convênio de ICMS n° 190/17

► Prazos para Remissão/Reinstituição dos Benefícios Fiscais

► Publicação dos atos normativos nos diários oficiais dos Estados - regra deveria ser 
cumprida por todas as UF até o dia 29/03/2018 para os atos normativos vigentes até 08/08/2017. 
Para os atos não vigentes em 8/08/2017, o prazo é até 30/09/2018

► Registro e o depósito da documentação comprobatória dos atos concessivos na 
Secretaria Executiva do Confaz - registrar e depositar a documentação comprobatória dos atos 
concessivos até o dia 29/06/2018, para os atos vigentes na data do registro e do depósito e, para 
os atos não vigentes na data do registro e do depósito, o prazo é o dia 28/12/2018
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Principais alterações e impactos da LC n° 160/17 e do 
Convênio de ICMS n° 190/17

► Objetivo e efeitos da LC n° 160/17 e do Convênio de ICMS n° 190/17

► Remissão e Anistia dos Crédito Tributários

► Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários do ICMS, constituídos ou não, decorrentes 
dos benefícios fiscais instituídos, por legislação estadual ou distrital publicada até 8 de agosto de 
2017, em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal (Cláusula Oitava do Convênio ICMS nº 190/17)

► O Convênio ICMS n° 190/2017 instituiu, ainda, o Portal Nacional da Transparência Tributária. 
Nesse portal devem ser publicadas as informações e a documentação comprobatória dos atos 
normativos e dos atos concessivos relativos aos benefícios fiscais, pela Secretaria Executiva do 
CONFAZ até 30 dias após o respectivo registro e depósito
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Principais alterações e impactos da LC n° 160/17 e do 
Convênio de ICMS n° 190/17

► Objetivo e efeitos da LC n° 160/17 e do Convênio de ICMS n° 190/17

► Do Prazo dos Benefícios
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Principais alterações e impactos da LC n° 160/17 e do 
Convênio de ICMS n° 190/17

► Benefícios fiscais concedidos após a publicação da LC n° 160/17

► Novos benefícios e incentivos (àqueles publicados a partir do dia 09 de agosto de 2017) 
não entrarão na regra da convalidação, sendo assim, entendemos que para serem 
considerados válidos, os novos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelos Estados e 
pelo Distrito Federal devem seguir o estabelecido pela LC nº 24/75
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Questões Relevantes

1. Caso os estados não publiquem no diário do estado e efetuem o depósito no portal da 
transparência, os benefícios não serão considerados convalidados e, por 
consequência, estarão sujeitos as sanções legais?

2. Os estados cessarão as autuações?

3. O contribuinte que quiser aderir aos benefícios, deverá formular pedido ao Estado? Ou 
será automática a concessão?

4. Há possibilidade de prorrogação dos prazos estipulados no Convênio para os 
benefícios?
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Questões Relevantes

5. O Portal da Transparência poderia ser assim chamado? Já que os contribuintes não 
têm acesso aos seus dados?

6. Com a LC 160 e Conv. 190, ficou estabelecido que os benefícios de ICMS são 
subvenção para investimento. Podem os contribuintes que antes tinham o 
entendimento que era subvenção para custeio, reapurar os valores eventualmente 
recolhidos de PIS, Cofins, IRPJ e CSLL? 

7. Podemos entender que estamos no final da Guerra Fiscal? 
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►Obrigado!


