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1. Antecedentes 



Contextualização 

  

ICMS - sujeito a não cumulatividade, que preserva, teoricamente, neutralidade do imposto 

 

Competência Estadual com abrangência e regulamentação Nacional em um País de grande 

extensão territorial, com diferenças de desenvolvimento econômico muito diversificadas 

 

Como forma de preservar a unidade nacional e desenvolver as diferentes regiões do país, o 

legislador constitucional buscou regulamentar a forma de concessões de benefícios fiscais 
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Panorama legislativo 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Cabe à lei complementar regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados 

 

 

LEI COMPLEMENTAR 24/75 

 

Benefícios Fiscais do ICMS serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei 
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Panorama legislativo 

 

LEI COMPLEMENTAR 24/75  

 

Convênios em reuniões com representantes de todas UF, sob a presidência do Governo federal 

 

A concessão de benefícios dependerá sempre de ratificação unânime dos Estados representados 

 

Revogação dependerá de aprovação de pelo menos 4/5 (80%) dos representantes presentes 
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Sanções aos benefícios sem fundamento em Convênio 

LEI COMPLEMENTAR 24/75  

  

Perda do benefício e observância das regras pós declaração de inconstitucionalidade 

  

Devolução do ICMS que deixou de ser recolhido durante a fruição do beneficio 

 

Ineficácia de lei ou ato que conceda remissão  

 

Glosa do crédito correspondente à parcela do ICMS destacado na Nota Fiscal, mas não recolhido 
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Guerra Fiscal 

HÁ TEMPOS OS ESTADOS CONCEDEM BENEFÍCIOS FISCAIS SEM RESPEITAR AS REGRAS 

 

A não cumulatividade, teoricamente, anula o efeito do tributo, e privilegia a eficiência 

 

Alíquotas interestaduais altas criam o cenário para benefícios e transferência do problema 

 

O benefício concedido é o principal atrativo para a definição do investimento, relegando ao 

segundo plano a busca por eficiência  
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Principais benefícios 

 

DIFERIMENTO – geralmente concedido nas importações, combinado com outro benefício na etapa 

seguinte 

 

CRÉDITO PRESUMIDO – abatimento puro e simples de parte do débito ou do saldo devedor 

 

FINANCIAMENTO – Devolução a título de empréstimos em condições extremamente favorecidas 

 

POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO  DO ICMS BENEFICIADO – Prazos geralmente longos, em condições 

extremamente favorecidas 
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Reação aos benefícios 

10 



Reação aos benefícios  

 

  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Declaração de inconstitucionalidade do ato normativo 

 

LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA GLOSA DE CRÉDITO - punindo o destinatário do bem  

 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS COMO REAÇÃO - criando um circulo vicioso e danoso 
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Consequências 

 Insegurança jurídica 

 

 Revogação das leis objeto de ADIs, o que resulta na perda do objeto da ação constitucional 

 

 Convênios e Leis para suspensão e remissão dos créditos tributários originados da decisão do STF 

 

 Convênios e Protocolos para inibir o aproveitamento de créditos 

 

 Intermináveis discussões jurídica em torno do tema 
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2. Posição do Judiciário 



Inconstitucionalidade dos benefícios 

 

Destaque foi o julgamento conjunto de diversas ADIs sobre a guerra fiscal em 2011 e 2012 

 

Pleno do STF julgou (em 1/6/2011) 14 ações contra leis estaduais que concediam benefícios fiscais 

 

Por unanimidade, foram consideradas inconstitucionais leis de seis estados (Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Pará) e do Distrito Federal 

 

Os julgamentos  que vieram na sequência mantiveram o mesmo posicionamento. 



Inconstitucionalidade dos benefícios 

Postura severa do STF em relação à fraude processual 

 

ADI 3306/DF - DJU 07/06/2011 

ADI: prejudicialidade e fraude processual 

O Plenário, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República 

para declarar a inconstitucionalidade de diversas resoluções editadas pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, que 

tratam da remuneração dos servidores do referido órgão. Aduziu-se que, após a prolação de medida cautelar que 

suspendera, com efeitos ex tunc, os dispositivos impugnados, em razão de vício formal, a Câmara Legislativa teria 

realizado várias alterações nas referidas normas, o que ensejaria a prejudicialidade da ação. Concluiu-se, não obstante, 

que o fenômeno não teria ocorrido, visto que, além de as sucessivas resoluções serem também inconstitucionais, as 

citadas mudanças sugeririam tentativa de fraude à jurisdição da Corte, com o suposto intuito de se prejudicar a 

demanda. Vencido o Min. Marco Aurélio que considerava prejudicada a ação em virtude de as resoluções atacadas não 

estarem mais no mundo jurídico e por não vislumbrar a tentativa de esvaziamento do conteúdo da inicial por parte da 

casa legislativa. 

 

 



Inconstitucionalidade dos benefícios 

Modulação dos efeitos 

 

STF optou pela modulação pela primeira vez em 2015. Na ADI 4481 que questionava lei paranaense 

 

O processo teve como relator o ministro Luis Roberto Barroso, que ressaltou durante o julgamento 

que a lei vigorou por oito anos: “Precisamos fazer uma ponderação entre a regra da Constituição 

Federal que foi violada, e a segurança jurídica, a boa-fé e a estabilidade das relações que já se 

constituíram”. 

 

Entendimento repetido em casos envolvendo RS (ADI 2663) e PR (ADI 3796) 



Glosa unilateral dos créditos 

Medida unilateral de combate à guerra fiscal. Precedente do STJ favorável ao contribuinte.  

 

TRIBUTÁRIO. ICMS. GUERRA FISCAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO SEM CONVÊNIO INTERESTADUAL. NULIDADE. ART. 8º, I, DA LC 

24/75. INEXISTÊNCIA DE ADIN. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. 

1. É conhecida a jurisprudência do egrégio STF pela inconstitucionalidade de normas estaduais que admitem benefícios 

sem convênio autorizativo. Os créditos presumidos ou fictícios assim concedidos são nulos, nos termos do art. 8º, I, da LC 

24/75. 

2. A Segunda Turma reconheceu a impossibilidade de aproveitamento desses créditos, ao julgar o AgRg no Ag 1.243/MG 

(Rel. Min. Eliana Calmon, j. 1/3/2011) 

3. Entretanto, o colegiado reviu esse entendimento para impor a observância do crédito fictício pelo Estado de 

destino, acolhendo a tese de que a inconstitucionalidade deve ser previamente declarada em ADIN específica 

relativa à lei do Estado de origem (RMS 37.714/MT, j. 3.5.2011, rel. Min. Castro Meira). 

4. Recurso Ordinário Provido. (RMS 32.453-MT - STJ, 2ª T, j. 7/6/2011. DJU 10/06/2011) 



Glosa unilateral dos créditos 

Em 21/10/11, o STF reconheceu a Repercussão Geral para o julgamento de recurso em que se 

debate a glosa de crédito pelos Estados como resposta à prática de Guerra Fiscal 

 

RE 628075 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO   

Recorrente: GELITA DO BRASIL LTDA  

Recorrido: Estado do Rio Grande do Sul  

  

 

Embora seja necessário aguardar o julgamento do RE 628075 para se ter o posicionamento 

definitivo da Suprema Corte, pode ser citado o posicionamento já adotado na AC 2611 MC/MG 
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3. Resultado 



Velhas e Novas Propostas 

 

- Súmula Vinculante - Proposta de Súmula Vinculante nº 69 (PSV 69) de autoria do ministro Gilmar 

Mendes: 

 

 "Qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, 

dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação 

em convênio celebrado no âmbito do Confaz, é inconstitucional". 

 

 

- Parecer PGFN  Nº 2686/2014  (Apresentado ao STF em 31/03/14) - Favorável à Sumula. 
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Velhas e Novas Propostas 

 

Convênio ICMS 70/14  

 

Dispõe sobre as regras que deverão ser observadas para fins de celebração de convênio que trate 

da concessão de remissão e anistia de créditos tributários relativos a incentivos e benefícios, 

fiscais e financeiros, vinculados ao ICMS autorizados ou concedidos pelas unidades federadas sem 

aprovação do CONFAZ, bem como da sua reinstituição 
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Velhas e Novas Propostas 

 

 

 Resolução 13/12 - tentativa de minimização dos efeitos da Guerra Fiscal 

 

 

 Emenda Constitucional 87/15 - repartição de arrecadação entre origem e destino 
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4. Lei Complementar 160/17 



Lei Complementar 160/17 

 

Convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 24/75 (a ser aprovado em até 180 dias) 

poderá deliberar sobre: 

 

─ Remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes dos benefícios instituídos 

em desacordo com a CF, por legislação estadual publicada até a data de início de produção de 

efeitos desta Lei Complementar 

 

─  A reinstituição dos benefícios referidos no item acima, ainda em vigor 
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Lei Complementar 160/17 

 

Tal convênio poderá ser aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo: 

 

─ 2/3 (dois terços) das unidades federadas; e  

 

─ 1/3 (um terço) das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 (cinco) regiões do País.  
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Lei Complementar 160/17 

 

A manutenção dos benefícios estará condicionada que as UF realizem: 

 

publicação de relação com a identificação de todos os atos normativos relativos às isenções, aos 

incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

 

registro e o depósito, no Confaz, da documentação comprobatória correspondente aos atos 

concessivos, que serão publicados no Portal Nacional da Transparência Tributária, a ser instituído 

pelo Confaz. Sendo obrigação da unidade federada manter tais informações atualizadas 
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Lei Complementar 160/17 

A MANUTENÇÃO OU PRORROGAÇÃO ESTARÁ GARANTIDA, PORÉM COM PRAZO LIMITADO A:  

 

* 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 
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Lei Complementar 160/17 

 Poderá ser revogado ou modificado ou reduzido o seu alcance ou o montante do benefício antes do 

termo final de fruição 

 

Contudo, isto não poderá resultar em benefício superior ao que o contribuinte podia usufruir antes 

da modificação do ato concessivo 

 

Poderão as Unidades da Federação estenderem as concessões dos benefícios a outros contribuintes 

estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-limites de fruição  

 

As UFs poderão aderir às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região, enquanto vigentes 
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Lei Complementar 160/17 

 São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do art. 14 da LC 101/00 (Lei de 

responsabilidade fiscal - impacto orçamentário), que possam comprometer a implementação 

 

 A remissão ou a não constituição de créditos concedidos por lei da UF de origem afastam as 

sanções previstas no art. 8º da LC 24/75, retroativamente à data original de concessão 

 

 Vedadas a restituição e a compensação de tributo e a apropriação de crédito extemporâneo 
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Lei Complementar 160/17 

 Pontos de atenção 

 

 Estados em que o benefício é concedido via regime especial, o qual não é publicado 

 

 

 O Estado do Rio de Janeiro está impedido de conceder por 2 (dois) anos novos incentivos fiscais ou 

benefício de natureza tributária 

 

 Recolhimento de 10% para a Fundo de Equilíbrio Fiscal criado pelos Estados 

 

 

 Ações em curso 

 

 

 Benefícios futuros 
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