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RESUMO 

 

Analisa a remissão proposta na Lei Complementar nº 160 de 07 de agosto de 2017, como 

solução para extinção dos créditos tributários decorrentes da concessão de incentivos e 

benefícios fiscais de ICMS sem a aprovação do CONFAZ, concedidos no âmbito da  Guerra 

Fiscal existente entre os Estados, até a publicação da referida Lei Complementar. Tendo como 

objetivo confirmar  o alcance da remissão, proposição, considerando a natureza da remissão, 

subdividindo os benefícios e incentivos fiscais em três categorias: a) benefícios e incentivos 

fiscais que não são devidos, porque não foram declarados inconstitucionais, seja por não serem 

objeto de discussão judicial  ou porque não são conhecidos (aqueles concedidos por atos infra-

legais); b) benefícios e incentivos fiscais  que estão sub judice, mas ainda não foram declarados 

inconstitucionais e c)  benefícios e incentivos fiscais que já foram declarados inconstitucionais 

pelo STF. Responde quanto a eficácia de seu alcance ainda que sob condição e conclui que a 

remissão disposta na Lei Complementar nº160/2017 não é  de eficácia plena imediata, mas está 

posta e pode ser alcançada por todos que usufruíram os benefícios e incentivos fiscais 

concedidos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da 

Constituição Federal e por esta razão traz segurança jurídica. 

 

Palavras Chaves: ICMS, Guerra Fiscal, CONFAZ, Lei Complementar nº 160/2017, Segurança 

Jurídica, Remissão. 
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ABSTRACT 

This paper analyses the revision of Complementary Law no. 160 of August 7, 2017, as a 

solution to the issue originated with the granting of the tax credits originated from the 

concession of incentives and tax benefits of ICMS (state VAT) without the approval of 

CONFAZ, until the publication of the Complementary Law itself. Aiming at confirming the 

reaching of the remission, proposition, considering the nature of the remission, subdividing the 

benefits and incentives into three categories: a) tax benefits and incentives which are not due, 

because they have not been declared unconstitutional, either because they are not subject to 

legal proceedings or because they are not known yet (those granted by infra-legal acts); b) tax 

benefits and incentives which are under examination (sub judice), but have not yet been 

declared unconstitutional and c) benefits and tax incentives that have already been declared 

unconstitutional by the STF (Superior Federal Court). Responding to the efficiency of its scope 

even though under condition and,  it concludes that the remission set forth in the Supplementary 

Law no. 160/2017, is not immediately effective, but it is posted and can be reached by all who 

have benefited from the benefits and tax incentives granted in disagreement with the provisions 

of item "g" of item XII of paragraph 2 of art. 155 of the Federal Constitution and for that reason 

brings legal certainty. 

Key Words: ICMS, Fiscal War, CONFAZ, Complementary Law nº 160/2017, Legal Security, 

Remission. 
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INTRODUÇÃO  

A Constituição Brasileira de 1988 (CF/88), ao tratar da repartição das competências 

tributárias, delegou aos Estados e ao Distrito Federal a instituição do Imposto sobre as 

operações relativas à circulação de mercadorias, fornecimento de alimentação e bebidas, 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, serviços de comunicação, 

entrada no estado de petróleo e derivados, além da energia elétrica – tributo conhecido pela 

sigla ICMS.   

O ICMS é atualmente estruturado nos parágrafos 2º ao 6º do Art. 155 da Constituição 

Federal de 1988 e regrado pela Lei Complementar nº 87 de 1996.  É a principal fonte de receita 

para os Estados-membros e arrecadou, em 2017, o valor de R$ 445.584.780,00, conforme dados 

da Comissão Técnica Permanente do ICMS (COTEPE), ligada ao Conselho Nacional de 

Política Fazendária (CONFAZ)1. 

Diante de um imposto de tamanha grandeza e escassez de políticas de desenvolvimento 

nacional, que deixa o país dividido em macro-regiões com profundas desigualdades sociais, 

somado à autonomia e soberania dos governos subnacionais, instituiu-se no país a chamada 

Guerra Fiscal.  

Um dos mais tormentosos problemas político-constitucional da atualidade, a Guerra 

Fiscal consiste na proliferação de políticas de incentivos fiscais para atração de investimentos 

e dá-se especificamente quando os governos subnacionais reduzem a carga tributária de ICMS 

de determinado setor para que ocorra o deslocamento de um empreendimento para seu Estado.  

O problema não é atual, com o objetivo de acabar com a Guerra Fiscal já vigente à 

época, foi aprovada em 1975, a Lei Complementar nº 24, conforme Mensagem nº 505 de 26 de 

novembro de 1973, que acompanhava o Anteprojeto de Lei, assinado pelo então Ministro da 

Fazenda Antônio Delfim Netto. A referida Lei dispunha sobre a necessidade de que quaisquer 

benefícios concedidos pelos Estados no âmbito do ICMS fossem aprovados por um convênio 

celebrado por todos os membros da federação. 

A ideia de discussão em um Conselho Nacional sobre política pública em tributo de 

competência estadual, visava, sobretudo, resguardar o pacto federativo, já que a concessão de 

                                                           
1 https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao 
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quaisquer benefícios só poderia ocorrer com aprovação unânime de todos os membros do 

CONFAZ. 

Porém, não obstante seu relevante papel, a necessidade de votação unânime de todos os 

Estados da Federação para que um benefício ou incentivo fosse aprovado obstaculizou a 

discussão de políticas de desenvolvimento no âmbito do Conselho Nacional de Política Fiscal 

– CONFAZ, instituído para este fim. Como consequência, diversos benefícios foram 

concedidos pelos Estados em leis próprias à revelia dos Convênios. 

Tal prática levou à interposição de diversas ações judiciais no Superior Tribunal de 

Justiça e no Supremo Tribunal Federal, resultando, inclusive, na Proposta da Súmula 

Vinculante nº 69, que sedimentava a declaração de inconstitucionalidade de todos os Benefício 

Fiscais concedidos de forma unilateral pelos Estados e Distrito Federal. 

Foi neste cenário de total insegurança jurídica que surgiu a Lei Complementar nº 160, 

publicada, no Diário Oficial da União de 08 de agosto de 2017, com a seguinte Ementa: 

 

“Dispõe sobre convênio que permita aos Estados e ao Distrito Federal deliberar 

sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de 

isenções, incentivos e 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 

e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais”. 

 

O objetivo principal desta Lei foi resolver a questão da Guerra Fiscal em todo o país. 

Para isso, propôs a criação e aprovação de um Convênio, que deveria ser celebrado pelo 

CONFAZ até o prazo de 180 dias de sua publicação. Isso  ocorreu no dia 15 de dezembro de 

2017, na 167ª Reunião Ordinária do CONFAZ quando foi aprovado o Convênio ICMS 

nº190/2017, regulamentando a Lei Complementar no prazo hábil. 

Para trazer segurança jurídica e pacificar a Guerra Fiscal instalada entre os Estados a 

legislação tratou, especialmente de dois pontos: 

• 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 
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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 da mesma. 

 

• A reinstituição, de forma regular, destes mesmos benefícios por um prazo 

determinado. 

 

Ou seja, haverá perdão para o passado e uma sobrevida futura, mediante um Convênio 

que deveria ser aprovado por dezoito (18) dos vinte e sete (27) Estados, sendo 1/3 de cada uma 

das cincos regiões, afastando excepcionalmente a regra da unanimidade.  

A aprovação do Convênio ICMS 190/2017, alcançou com folga o quórum excepcional, 

com oposição apenas dos estados de São Paulo e do Paraná. 

Diante deste contexto, propõe-se neste trabalho analisar, aprofundadamente, a Lei 

Complementar nº 160 e o Convênio por ela instituído, com especial ênfase na parte inicial, que 

trata da remissão, a fim de que se possa concluir sobre sua real eficácia na solução do problema 

da Guerra Fiscal. 

A remissão proposta pela LC nº 160/2017 alcança todos os benefícios e incentivos 

concedidos sem a aprovação unânime do CONFAZ,   o estudo proposto os subdivide em três 

categorias:  

a) aqueles que não são devidos, porque não foram declarados inconstitucionais, seja por 

não serem objeto de discussão judicial  ou porque não são conhecidos (aqueles concedidos por 

atos infra-legais);  

b) aqueles que estão sub judice, mas ainda não foram declarados inconstitucionais e 

c) aqueles que já foram declarados inconstitucionais pelo STF. 

Acerca do tema, duas hipóteses são levantadas.  

A primeira trata do alcance da remissão para aqueles benefícios e incentivos que não 

foram declarados inconstitucionais, categorias a) e b), pois sendo a remissão uma espécie de 

perdão, qual a eficácia de sua concessão para créditos tributários que não são devidos, uma vez 

que apesar de congenitamente eivados de vício, gozam de presunção de constitucionalidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155§2xiig
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A segunda hipótese, trata do alcance da remissão para aqueles benefícios e incentivos 

que foram declarados inconstitucionais, categoria c), uma vez que já há no STF discussão acerca 

da impossibilidade da concessão de remissão nestes casos, pois o instituto da remissão após a 

declaração de inconstitucionalidade equivaleria à modulação, e somente aquele Tribunal seria 

o órgão eficaz para concessão.  

Ao longo do trabalho, podem ser levantadas ainda outras hipóteses que se mostrem 

propícias para responder ao problema posto. 

Em que medida a Lei Complementar nº 160 soluciona e traz segurança jurídica 

relativamente aos créditos tributários, 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? Os benefícios deverão ser declarados 

inconstitucionais para serem alvo de remissão? E a Lei Complementar é suficiente para afastar 

a discussão existente no Supremo Tribunal Federal que considera a remissão como modulação 

de efeitos, a qual só pode ser concedida pelo próprio Supremo Tribunal? 

Para atingir o objeto proposto, este trabalho percorrerá a seguinte trajetória:   

No Capítulo 1, abordaremos um histórico da legislação do ICMS e dos benefícios 

fiscais em paralelo com a proposta de desenvolvimento como princípio constitucional. 

Demonstraremos, na sequência, os problemas jurídicos decorrentes da Guerra Fiscal 

Nacionalmente, desde a base constitucional, as Ações de Inconstitucionalidade e Glosa de 

Crédito e as autuações Federais sobre Subvenção para Custeio ou Investimento da Guerra 

Fiscal, descrevendo o contexto fático para o qual a Lei Complementar nº 160/2017, foi 

publicada. 

No Capítulo 2, faremos uma abordagem ampla da Lei Complementar nº 160 de 07 de 

agosto de 2017, discutindo a constitucionalidade da concessão de benefícios para o futuro, o 

afastamento da glosa de crédito, bem como a equiparação dos benefícios a subvenções para 

investimento. Além disso, iniciaremos a análise da remissão trazida pela LC 160/2017. 

No Capítulo 3, adentraremos com profundidade a questão principal deste trabalho, qual 

seja, a remissão dos créditos passados, sua necessidade e a discussão acerca seu caráter de 

modulação de efeitos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155§2xiig
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155§2xiig
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Por fim, será apresentada uma conclusão respondendo às questões já colocadas para 

estabelecer em que medida a nova norma traz segurança jurídica para solucionar a guerra fiscal 

no âmbito do ICMS. 
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1. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e os Benefícios Fiscais 

 

1.1. Histórico dos Incentivos Fiscais nas Constituições Brasileiras e o propósito 

de desenvolvimento  

O Brasil é um país com dimensões continentais, diversidade cultural e disparidades 

regionais tamanhas que recebeu a alcunha de “Belíndia”2, em referência às desigualdades 

sociais encontradas entre as regiões Sul e Sudeste, que possuem um desenvolvimento de 

primeiro mundo (Bel de Bélgica), em contraposição às demais regiões do país que poderiam 

ser comparadas a países subdesenvolvidos (Índia).  

A diferença no PIB é refletida na arrecadação, sendo que, dos R$ 445.584.780 bilhões 

arrecadados de ICMS em 2017, R$ 220.764.159,00 refletem a arrecadação da região Sudeste, 

R$ 80.900.724,00 da região Sul, totalizando aproximadamente 68% da arrecadação anual, e o 

restante equivalente a aproximadamente 32% está distribuído entre as regiões Norte, Nordeste 

e Centro-Oeste. 

 

Arrecadação Anual 2017 

Estados Arrecadação Estadual Regiões Arrecadação Regional 

Acre R$ 1.179.511,00 

Norte R$ 26.993.958,00 

Amapá R$ 753.646,00 

Amazonas R$ 8.217.346,00 

Roraima R$ 778.452,00 

Rondônia R$ 3.270.647,00 

Pará R$ 10.257.950,00 

Tocantins R$ 2.536.402,00 

Maranhão R$ 6.290.560,00 Nordeste R$ 74.309.154,00 

                                                           
2  O termo foi criado pelo Economista Edmar Lisboa Bacha,  “O Economista e o Rei da Belíndia: uma fábula para 

tecnocratas”, ensaio publicado em 1974, onde  o Brasil foi retratado como uma Bélgica pequena e rica, cercada 

por uma Índia gigantesca e pobre.  
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Piauí R$ 3.802.431,00 

Ceará R$ 11.354.230,00 

Rio Grande do Norte R$ 5.190.110,00 

Paraíba R$ 5.187.127,00 

Pernambuco R$ 14.466.357,00 

Alagoas R$ 3.608.269,00 

Sergipe R$ 3.201.570,00 

Bahia R$ 21.208.497,00 

Mato Grosso R$ 10.916.005,00 

Centro-Oeste R$ 42.616.783 

Goiás R$ 15.022.541,00 

Distrito Federal R$ 7.893.709,00 

Mato Grosso do Sul R$ 8.784.527,00 

Minas Gerais R$ 46.672.269,00 

Sudeste R$ 220.764.159,00 

Espírito Santo R$ 9.262.578,00 

Rio de Janeiro R$ 32.570.081,00 

São Paulo R$ 132.259.230,00 

Paraná R$ 29.586.341,00 

Sul R$ 80.900.724,00 Santa Catarina R$ 19.380.960,00 

Rio Grande do Sul R$ 31.933.423,00 

ARRECADAÇÃO NACIONAL R$ 445.584.780,00 

Tabela 1: Arrecadação anual dos Estados e DF em 2017 (x 1000) 

Fonte: CONFAZ 

 

Por esta razão, a própria Constituição Federal, em seu preâmbulo, traz como um de seus 

objetivos fundamentais a garantia do desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades 
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regionais - artigo 3º, II e III: “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

Bem como, assevera este mesmo objetivo dentre as garantias fundamentais previstas em 

seu Artigo 5º.  

E, ainda, dentre outros artigos3, a Constituição Federal de 1988 prevê, no artigo 43 que: 

 

 “Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um 

mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à 

redução das desigualdades regionais. § 1º - Lei complementar disporá sobre: 

I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; II - a 

composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os 

planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento 

econômico e social, aprovados juntamente com estes”.   

 

A necessária ideia de desenvolvimento, portanto, está presente na Constituição Federal 

de 1988 e, bem antes disto, conforme descreve num apanhado histórico José Vicente Pasquali 

                                                           
3Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o 

especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 

IV - planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;  

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e 

com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. § 1º - Na constituição 

das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou 

dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa. § 2º - às comissões, em razão da matéria de sua 

competência, cabe: VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento 

e sobre eles emitir parecer.  

Art. 151. É vedado à União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 

distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida 

a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócioeconômico entre as 

diferentes regiões do País;  

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito 

da União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento 

regional.  

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 

funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. § 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional 

equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Art. 192. O 

sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos 

interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado 

por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições que o 

integram. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
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de Moraes4, demonstrando que a palavra desenvolvimento aparece pela primeira vez na 

Constituição de 1891, em seu artigo 35, II: “Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não 

privativamente, animar no País o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a 

imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos 

Governos locais”.  

Posteriormente, a palavra reaparece, na Constituição de 1934 no artigo 9º onde se lê: “É 

facultado à União e aos Estados celebrar acordos para a melhor coordenação e desenvolvimento 

dos respectivos serviços, e, especialmente, para a uniformização de leis, regras ou práticas, 

arrecadação de impostos, prevenção e repressão da criminalidade e permuta de informações”.   

Na Constituição de 1967, encontra-se a palavra desenvolvimento no artigo 8º, XIII, que 

prevê: “Compete à União, estabelecer e executar planos regionais de desenvolvimento”. Ainda, 

tal Constituição novamente aborda a necessidade de impulso por parte do Estado no seu artigo 

157, V: “A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes 

princípios, desenvolvimento econômico” e artigo 169, § 1º: “Os Estados e o Distrito Federal 

organizarão os seus sistemas de ensino, e, a União, os dos Territórios, assim como o sistema 

federal, o qual terá caráter supletivo e se estenderá a todo o País, nos estritos limites das 

deficiências locais. § 1º - A União prestará assistência técnica e financeira para o 

desenvolvimento dos sistemas estaduais e do Distrito Federal”   

Na Emenda Constitucional de 1969, dá-se ênfase ao artigo 43, IV, o qual previa: “Cabe 

ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as 

matérias de competência da União, especialmente: planos e programas nacionais e regionais de 

desenvolvimento” assim como ao artigo 160 que previa: “A ordem econômica e social tem por 

fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base nos seguintes princípios: 

(...)”.  

Por outro lado, a palavra incentivo aparece pela primeira vez em nossas Constituições 

Federais no ano de 1967, quando o artigo 19 em seu parágrafo 8º previa: “Compete à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios arrecadar: § 8º - A União, os Estados e os 

Municípios criarão incentivos fiscais à industrialização dos produtos de solo e do subsolo, 

realizada no imóvel de origem. ” 

                                                           
4 MORAES, J.V.P. Incentivos Fiscais: Critérios de Concessão e Consequência de seu descontrole. 2011. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. 
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Posteriormente, a palavra consta na Emenda Constitucional de 1969, no artigo 1725. 

Após, na Constituição Federal de 1988, no artigo 7º6 ao prever os direitos dos trabalhadores, 

assim como está presente nos já mencionados artigos 43 e 151.  

Por fim, nos artigos 155 e 156 da Constituição Federal. O primeiro prevê no § 2º, inciso 

XII, “g”, que “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

XII - cabe à lei complementar:  

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados.  

Já o segundo regula que “compete aos Municípios instituir impostos sobre: § 3º Em 

relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar III - 

regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos 

e revogados”.  

Ainda, há de ser observado o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias7 o qual 

teve importante papel na manutenção e vigência de incentivos fiscais concedidos antes da 

Constituição de 1988.   

Com este histórico, Pasquali de Moraes conclui que há mais de meio século o país tem 

entre seus objetivos o desenvolvimento, sendo que há aproximadamente quarenta anos o 

incentivo fiscal é utilizado como um dos mecanismos de orientação e de concretização do 

almejado desenvolvimento e, somente nos últimos vinte anos, como o objetivo de 

industrialização do país tenha sido genericamente utilizado. 

                                                           
5 Art. 172. A lei regulará, mediante prévio levantamento ecológico, o aproveitamento agrícola de terras sujeitas a 

intempéries e calamidades. O mau uso da terra impedirá o proprietário de receber incentivos e auxílios do Govêrno. 
6 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 

social XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
7 Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação 

e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição. 

Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios reavaliarão todos os 

incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor, propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas 

cabíveis. § 1º - Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação da Constituição, os 

incentivos que não forem confirmados por lei. § 2º - A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido 

adquiridos, àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo. § 3º - Os incentivos 

concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do art. 23, § 6º, da Constituição de 1967, com a 

redação da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e 

reconfirmados nos prazos deste artigo. 



23 
 

O que confirma Lucas Bevilacqua8 quando afirma que a política de desenvolvimento 

regional inaugurou-se no Brasil, por meio de superitendências de desenvolvimento. A Lei n. 

3.692/1959 criou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – Sudene e a Lei n. 

5.173/1966, a Superintendência da Amazônia – Sudam, ambas extintas na década de 1990 

diante da constante prática de desvios de recursos públicos. 

O autor ainda menciona outras tentativas do Governo Federal, como a criação da 

Fundação Brasil Central, por meio do Decreto-Lei n.5.878/1943, e a Comissão de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (Codeco), pelo Decreto-Lei n. 50.741/1961, posteriormente 

transformada na Superintendência para desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).  

E, ainda, a implantação da Zona Franca de Manaus que ocorreu em 1967, pelo Decreto-

Lei nº 288, bem como o Programa de Desenvolvimento da Amazônia e Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados (Poloamazonia e Polocentro), criados pelo Decreto n. 

75.320/1975. 

Tais programas, estabelecidos nas décadas de 1950 a 1970, compuseram o período áureo 

do Estado intervencionista, quando os incentivos fiscais eram vistos como poderosos 

instrumentos de desenvolvimento.9 E foi quando, segundo José Oswaldo Cândido Jr.10, houve 

o ápice no processo de crescimento no comércio inter-regional, sucedido por um período de 

estagnação, ou mesmo decréscimo a partir de 1980.  

É também a partir da década de 1980 que Bevilacqua afirma que, com a deterioração 

fiscal e financeira do Estado, houve um desmantelamento dos órgãos federais de 

desenvolvimento regional, que não foram revigorados nem mesmo com a Constituição Federal 

de 1988.  

Ainda, que sigamos esta linha temporal, pois ao tratar da Lei Complementar n. 160/2017 

e das soluções ali apontadas, estaremos tratando da guerra fiscal inaugurada após a Constituição 

Federal de 1988 até os dias atuais, é importante desde já frisar, que anteriormente ao período 

inaugural apontado por Bevilacqua, já havia guerra fiscal no país, sendo o motivo pelo qual foi 

publicada da Lei Complementar nº 24/1975 que nos servirá de comparativo e que nos leva a 

                                                           
8 Bevilacqua, Lucas. Incentivos Fiscais de ICMS e Desenvolvimento Regional – Série Doutrina Tributária Vol. 

IX – São Paulo:Quartier Latin, 2013. 
9 TORRES, Ricardo Lobo. A politica industrial da Era Vargas e a Constituição de 1988. In:SANTI, Eurico Diniz 

de (Org.) Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas. São Paulo:Saraiva, 2008. p.263 
10 Federalismo e Integração Econômica, José Oswaldo Cândido Jr, in 
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questionar desde já, se a solução tanto para debelar a guerra fiscal, quanto para implementar o 

desenvolvimento nacional, na parte inerente a políticas fiscais, não seria a mudança do imposto 

em si. 

 

1.2. Guerra Fiscal  

 

1.2.1. Das Condições para Concessão de Benefício nos termos da Lei 

Complementar nº 24/1975 

O art. 155 da Constituição Federal de 1988, ao estabelecer a competência tributária dos 

Estados referente ao ICMS, também determinou, em seu §2º, XII, g, que 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. 

Diante da ausência de nova Lei da espécie após a CF/88, a Lei Complementar nº 24/1975 

cumpriu até então este papel e trazia as regras de estrutura sobre a edição de Convênios entre 

os Estados e o DF, como instrumentos de autorização prévia da concessão dos incentivos e 

benefícios fiscais, sendo possível destacar as seguintes regras, nas palavras de Aroldo Gomes 

de Mattos11:  

 

a) concessivas e revogatórias (art.1.): dispõe que a concessão ou 

revogação de isenções ou de quaisquer outros incentivos e favores fiscais 

(redução de base de cálculo, devolução do tributo, créditos presumidos etc), 

ou financeiros fiscais  (postergação do prazo do pagamento do imposto etc.) 

serão preestabelecidas em acordos (convênios) firmados pelos Estados-

membros. 

b) quorum (art.2.): tais acordos são celebrados em reuniões com a 

presença de representantes da maioria das unidades da Federação  e aprovados  

pela unanimidade dos presentes, revogáveis pela mesma via por 4/5;  

c) decreto (art.4.):  a sua ratificação ou não se dará por decreto baixado 

pelos respectivos Poderes Executivos, no prazo de quinze dias; 

                                                           
11 Mattos, Aroldo Gomes de. ICMS: (comentários à legislação nacional), São Paulo:Dialética, 2006. 



25 
 

d) inobservância de suas regras (art.8.): acarretará as seguintes 

consequências:  

d.1) nulidade do ato (vício formal) e ineficácia do crédito fiscal atribuído ao 

estabelecimento receptor  da mercadoria (vício material); 

d.2) exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e inefficatia da lei ou ato 

que conceda remissão do débito correspondente; e  

d.3) presunção de irregularidade das contas estaduais perante o Tribunal de 

Contas da União e suspensão do pagamento das quotas referentes ao Fundo 

de Participação. 

  

Destas regras, destaca-se a necessária aprovação unânime de Convênio CONFAZ, com 

seu quorum unânime. 

 

1.2.2. O Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 

Compete ao CONFAZ, promover a celebração de Convênios, para efeito de concessão 

ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II do 

art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto no § 2º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo 

artigo, na Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975 e agora na Lei nº 160, de 7 de agosto 

de 2017. 

O mando constitucional confere aos Estados a deliberação conjunta sobre os benefícios 

e incentivos fiscais, o que vem ocorrendo no seio do CONFAZ. Ou melhor, que deveria ocorrer 

no âmbito do Conselho e foi obstado, a nosso ver, pela regra rígida da unanimidade. 

Como regra decorrente de determinação constitucional, que delegou à Lei 

Complementar nº 24/1975, que por sua vez determinou que a concessão ou revogação de 

isenções ou de quaisquer outros incentivos e favores fiscais, ou financeiros fiscais, no âmbito 

do ICMS deverão ser preestabelecidas em acordos firmados pelos Estados-membros.  

Os acordos determinados pela norma são os convênios, atos normativos exóticos e 

indispensáveis elaborados perante um colegiado denominado Conselho de Nacional de 

Política Fazendária – CONFAZ, onde tem assento representantes dos Estados e do Governo 

Federal, sob a presidência do Ministro da Fazenda, que já  foi chamado órgão  de “geração 
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espontânea” por não ter sido criado por lei ou qualquer outro ato normativo, mas donde saem 

as principais determinações quanto a política fiscal dos Estados membros. 

Há discordância quanto essa suposta geração espontânea, já que Fernando Facury 

Scaff12entende que o CONFAZ foi instituído pela Lei Complementar nº24/75.  

No site do próprio Conselho13, é possível encontrar um histórico legislativo que é 

também afirmado pelo Convênio nº 133/97, alterado pelo Convênio nº 07/10 que atualmente o 

rege: 

                                                           
12 SCAFF, Fernando Facury. O ICMS e a delegação de competência legislativa ao Confaz. In.: Doutrinas essenciais 

Direito Tributário. V.IV. São Paulo: RT, 2011. 
13 HISTÓRICO https://www.confaz.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/CONFAZ 

Os antecedentes da criação do CONFAZ remontam à introdução no Brasil do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias - ICM, em substituição ao Imposto de Vendas e Consignações – IVC, que ocorreu com a Emenda 

Constitucional n°  18, de 1965, sendo autorizada a cobrança do tributo a partir de 1°  de janeiro de 1967. 

O Ato Complementar n°  34, de 30 de janeiro de 1967, em seu artigo 1°  previu que os Estados e Territórios 

situados em uma mesma região geoeconômica celebrassem convênios estabelecendo uma política comum em 

matéria de isenções, reduções ou outros favores fiscais, relativamente ao ICM. 

Portanto, não obstante a concessão de isenções, reduções ou favores fiscais, no âmbito do ICM, fosse regulada por 

convênios desde 1967, estes eram firmados entre Estados e Territórios situados na mesma região geoeconômica 

(Amazônia, Nordeste e Centro-Sul) e não havia uma instância unificada voltada à regulação da matéria. 

A Emenda Constitucional n°  1, de 17 de outubro de 1969, no artigo 23, § 6° , impôs que as isenções do ICM 

fossem concedidas ou revogadas nos termos fixados em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo 

o disposto em lei complementar. 

Foi a Lei Complementar n°  24, de 7 de janeiro de 1975, em seu artigo 2° , que criou o CONFAZ, ao estabelecer 

que os convênios do ICM à época, ICMS atualmente, que versem sobre benefícios fiscais relativos ao tributo, 

serão celebrados em reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos os Estados e do 

Distrito Federal, sob a presidência de representantes do Governo federal. 

Ademais, o artigo 11 da mesma Lei Complementar dispôs que “o Regimento das reuniões de representantes das 

Unidades da Federação será aprovado em convênio". 

Em 15 de abril de 1975, em reunião dos Estados e do Distrito Federal em Brasília, celebra-se o Convênio ICM 

08/75 (DOU 23.04.75), cuja cláusula primeira enuncia que “o colegiado estabelecido pela Lei Complementar nº 

24, de 7 de janeiro de 1975, passa a se denominar ‘Conselho de Política Fazendária’, regendo-se pelo Regimento 

anexo”. 

Do ponto de vista organizacional, o Decreto n°  76.085, de 6 de agosto de 1975, do Presidente da República, ao 

dispor sobre a estrutura do Ministério da Fazenda, previu, em seu artigo 2° , inciso II, como órgão colegiado da 

Pasta, o Conselho de Política Fazendária – CONFAZ. À época era vigente a Emenda Constitucional no 1/69, que 

atribuía competência privativa ao Presidente da República para dispor sobre a estruturação, atribuições e 

funcionamento dos órgãos da administração federal (artigo 81, V), competência que podia ser outorgada ou 

delegada aos Ministros de Estado ou a outras autoridades (artigo 81, parágrafo único). 

Com o advento da Carta Constitucional de 1988, o artigo 84, inciso VI, determinou que compete privativamente 

ao Presidente da República dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na forma da 

lei, tendo a Emenda Constitucional n°  32, de 2001, alterado este preceito para prever que tal competência se exerce 

mediante decreto, exceto quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 

Igualmente foi prevista a possibilidade de delegação desta atribuição (CF, art. 84, parágrafo único). 

Em cumprimento ao preceito constitucional, foi editada a Lei n°  7.739, de 16 de março de 1989, que trouxe o rol 

dos ministérios, dentre os quais o Ministério da Fazenda (art. 3º, inciso V), dispondo o artigo 4º que ficavam 

mantidas as competências atuais dos Ministérios. Portanto, no âmbito do Ministério da Fazenda restou inalterada 

a situação do CONFAZ. 

Posteriormente, a Lei n°  8.028 de 12 de abril de 1990, que dispõe sobre a organização da Presidência da República 

e dos Ministérios, trouxe pela primeira vez a denominação de Conselho Nacional de Política Fazendária, no artigo 

23, inciso IV, alínea a, ao elencar os órgãos específicos do Ministério da Fazenda. Esta denominação passou a 

constar do segundo regimento interno do Colegiado, editado pelo Convênio ICMS 17/90, celebrado em 13 de 

setembro 1990 (DOU 18.09.90). Isto vem reprisado nas Leis n°  8.490, de 19 de novembro de 1992 (art. 19, II, b) 
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“ O ministro do Estado da Fazenda e os Secretários de Fazenda, Finanças ou 

Tributação dos Estados e do Distrito Federal, na 88. Reunião Ordinária do 

Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada no Rio de Janeiro – RJ, 

no dia 12 de dezembro de 1997, tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVÊNIO: 

Cláusula Primeira – O Colegiado estabelecido pela Lei Complementar n. 24, 

de 7 de janeiro de 1975, denomina-se “Conselho Nacional de Política 

Fazendária – CONFAZ”, passando a reger-se pelo Regimento anexo”. 

 

 

Ainda que se discuta sua autocriação, há consenso de que o Conselho que é órgão do 

Poder Executivo, administrativamente vinculado ao Ministério da Fazenda, desempenha 

função legislativa originariamente acometida pelo Congresso Nacional, já que sua principal 

                                                           
e n°  9.649/1998, de 27 de maio de 1998 (art. 16, VIII, na redação da MP 2.216-37/2001). Outrossim, todas estas 

normas atribuíram ao Poder Executivo a organização e o funcionamento dos Ministérios e órgãos (Lei 

n°  8.028/90, art. 57; Lei n°  8.490/92, art. 30 e Lei n°  9.649/98, art. 32). 

O CONFAZ foi previsto em todos os decretos que estabeleceram a estrutura regimental do Ministério da Fazenda, 

a saber: Decreto n°  80, de 5.4.1991; Decreto n°  1.745, de 13.12.1995; Decreto n°  3.366, de 16.2.2000; Decreto 

n°  3.782, de 5.4.2001; Decreto n°  4.430, de 18.10.2002; Decreto n°  4.643, de 24.3.2003; Decreto n°  5.136, de 

7.7.2004; Decreto n° 5.510, de 12.8.2005; Decreto n° 5.949, de 31.10.2006; Decreto n° 6.102, de 

30.4.2007; Decreto n° 6.313, de 19.12.2007; Decreto n° 6.531, de 4.8.2008; Decreto n° 6.661, de 

25.11.2008; Decreto n° 6.764, de 10.2.2009; Decreto n° 7.050 de 23.12.2009; Decreto n° 7.301, de 

14.9.2010, Decreto n° 7.386, de 8.12.2010 e o Decreto n° 7.482, de 16.5.2011. 

Atualmente, a Lei n° 10.683, de 28 de maio de 2003, na redação da Lei n° 13.341, de 29.9.2016, dispõe, quanto 

aos órgãos específicos do Ministério da Fazenda, que integra sua estrutura básica o Conselho Nacional de Política 

Fazendária (artigo 29, inciso XII). 

Outrossim, o Decreto n° 7.482, de 16 de maio de 2011, que aprova a estrutura regimental do Ministério da Fazenda, 

insere, dentre os seus órgãos colegiados, o CONFAZ, elencando sua competência: 

Art. 33. Ao Conselho Nacional de Política Fazendária compete: 

I - promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de incentivos e benefícios fiscais 

do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição, de acordo com o previsto no § 2°, inciso XII, 

alínea “g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975; 

II - promover a celebração de atos visando o exercício das prerrogativas previstas nos arts. 102 e 199 da Lei 

n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), como também sobre outras matérias de interesse 

dos Estados e do Distrito Federal; 

III - sugerir medidas com vistas à simplificação e à harmonização de exigências legais; 

IV - promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, para coleta, 

elaboração e distribuição de dados básicos essenciais à formação de políticas econômico-fiscais e ao 

aperfeiçoamento permanente das administrações tributárias; 

V - promover estudos com vistas ao aperfeiçoamento da Administração Tributária e do Sistema Tributário 

Nacional como mecanismo de desenvolvimento econômico e social, nos aspectos de inter-relação da tributação 

federal e estadual; e 

VI - colaborar com o Conselho Monetário Nacional na fixação da Política de Dívida Pública Interna e Externa 

dos Estados e do Distrito Federal, para cumprimento da legislação pertinente, e na orientação das instituições 

financeiras públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência como suporte básico dos Governos estaduais. 

O atual Regimento Interno do CONFAZ foi aprovado pelo Convênio ICMS 133/97, alterado pelo Convênio ICMS 

07/10. 
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função é a deliberação sobre a concessão de benefícios e incentivos fiscais de ICMS, a qual 

deverá ser tomada à unanimidade. 

A lógica de deliberação aos Estados decorre da competência estadual do próprio ICMS. 

A necessidade de fazê-lo mediante deliberação conjunta, no entanto, aponta característica 

eminentemente nacional deste importante tributo.  Este caráter nacional também pode ser visto 

no exercício da presidência do próprio órgão, que é presidido pelo Ministro da Fazenda. 

Seu primeiro presidente foi o então Ministro de Estado da Fazenda, Mário Henrique 

Simonsen, que o presidiu de 16/03/1974 a 15/03/1979. De lá até o atual Ministro Henrique 

Meirelles, que ocupa a função desde 13/05/2016, foram vinte e um presidentes. 

Também são membros do CONFAZ o Procurador Geral da Fazenda Nacional, o 

Secretário da Receita Federal do Brasil e o Secretário do Tesouro Nacional. Seguidos dos 

Secretários de Fazenda de todos os Estados da Federação. 

Com reuniões mensais, o CONFAZ declara como objetivos:14 garantir a segurança 

jurídica no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, 

incentivar os investimentos por meio da redução da guerra fiscal e garantir a estrutura necessária 

para realizar a análise e a regularização dos benefícios fiscais já concedidos. 

Como demonstra o atual cenário, tais objetivos não foram alcançados até então. Ao 

tratar deste assunto, Fernando Rezende15 assevera que não existe um fórum adequado para tratar 

os assuntos de interesse comum governos estaduais. Que embora o CONFAZ tenha sobrevivido 

à reforma constitucional de 1988, o fez sem condições para coordenar a política tributária 

estadual e atuar em defesa da base tributária dos Estados.  

 

1.2.3. A Unanimidade como Problema Central 

A Lei Complementar nº 24/75, prevê ainda que as reuniões do CONFAZ ocorreriam 

mediante a representação da maioria das Unidades da Federação, mas, quando se tratasse de 

concessão de benefícios, dependeriam sempre de decisão unânime dos Estados.  

                                                           
14 https://www.confaz.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas 
15 Conflitos Federativos de Fernando Rezende, já citado anteriormente. Pág. 57 
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Na exposição de Motivos da Lei Complementar nº24/75 - E.M. nº 505 de 23 de 

novembro de 1973, o trecho que trata da unanimidade tem destaque e diz: “A unanimidade 

prevista é importante porque permite a qualquer Estado que venha a ser prejudicado com uma 

determinada isenção, se colocar contra ela, de forma que não se torne possível a sua 

efetivação”.  

 Assim, como lembra Lucas Bevilácqua, a exigência de unanimidade dos Estados para 

concessão de incentivos fiscais não se realizou de modo despropositado. Tal previsão parece 

razoável em função de que, se porventura fosse exigida apenas votação por maioria, alguns 

Estados da Federação poderiam reunir-se para conceder incentivo fiscal a um ou a alguns deles 

com vistas a exterminar o mercado interno de outro entre federado. Portanto, solução outra não 

vislumbrou o legislador de então para a conferir unidade ao mercado interno.  

Bevilácqua conclui que isto não foi suficiente, visto que os Estados concederam seus 

incentivos fiscais à revelia do CONFAZ. 

Como afirma Rezende16, o CONFAZ sobreviveu à reforma constitucional de 1988, mas 

sem condições efetivas para coordenar a política tributária estadual e atuar em defesa da 

preservação da base tributária dos Estados. 

Por outro lado, é possível dizer que ao exigir a unanimidade, a explícita intenção do 

legislador de que “qualquer Estado” poderia impedir a efetivação de uma política de concessão 

de benefícios e incentivos fiscais, tornou-se o principal obstáculo para que as discussões de 

políticas públicas de desenvolvimento com este instrumento se desenvolvessem naquele fórum. 

Isto porque, diante das disparidades socioeconômicas entre os Estados, aqueles com 

mais desenvolvimento já de antemão antecipavam a votação contrária, o que impossibilitava a 

discussão. Há no CONFAZ uma série de Convênios e Protocolos que tratam de benefícios e 

incentivos fiscais, entretanto, a discussão mais acurada de utilização deste instrumento como 

uma política de atração de novos investimentos restou inviabilizada pela exigência de 

unanimidade, o que recebe severas críticas de parte da doutrina nacional, sendo pertinente o 

posicionamento de Paulo Barros Carvalho17: 

                                                           
16 Fernando Rezende, Conflitos Federativos Esperanças e Frustrações – em Busca de novos caminhos para a 

solução, Belo Horizonte, Fórum, 2016 
17 CARVALHO, Paulo de Barros; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Guerra fiscal: reflexões sobre a concessão de 

benefícios no âmbito do ICMS. São Paulo: Noeses, 2012 
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“Sendo facultado aos Estados e Distrito Federal conceder as isenções, 

incentivos ou benefícios de ICMS autorizados em convênios pelo Confaz, 

mostra-se inócua a exigência de unanimidade para aprovação sempre que 

estiver em pauta o estímulo ao desenvolvimento de unidades federativas que, 

comprovadamente, se encontrem em situação econômico-produtiva precária. 

Solução razoável seria reduzir, para esses casos específicos, o quórum de 

aprovação para dois terços cumprindo, desse modo, sua função de tornar 

factível o estímulo para desenvolvimento de Estados menos favorecidos, com 

consequente redução das desigualdades regionais, como desejado pela 

Constituição de 1988”.  

 

E neste ponto, a concessão de benefícios e incentivos fiscais no âmbito do ICMS nos 

moldes praticados pelos Estados, infere-se num estado de insegurança jurídica notório, uma 

vez que a Lei concessiva de benefício e incentivo fiscal publicada pela Assembleia Legislativa 

do Estado concessor goza de presunção de legitimidade até que sua inconstitucionalidade seja 

declarada pelo Supremo Tribunal Federal.   

Portanto, para o empreendedor, contribuinte e real destinatário da norma, que 

empreende buscando a melhor alocação de seus recursos e a melhor forma de retorno na 

aplicação de seu capital, não deixaria de utilizar o benefício ou incentivo mesmo diante da 

eminente e iminente inconstitucionalidade da norma. 

 

1.2.4. A unanimidade e Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

– DPF nº 18 

A questão da unanimidade motivou, inclusive uma ação de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 18, proposta pelo Governo do Distrito 

Federal em 13 novembro de 2009, de relatoria do Ministro Dias Toffoli. A ação teve a liminar 

denegada e ainda aguarda julgamento. 

A ação questiona a eficácia normativa dos Art. 2º, § 2º e Art. 4º da LC 24/75, por 

violação ao princípio democrático, ao princípio federativo e ao princípio da proporcionalidade 

o que a tornaria incompatível com a CF/88. Ainda no cabimento da ação, está exposto que a 

Lei Complementar nº 24/75 é incompatível com a Constituição Federal na medida em que não 
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rende homenagens à vontade da maioria, razão pela qual viola o preceito fundamental do 

princípio democrático, inscrito no preâmbulo e sem seu artigo 1º. Outrossim, a exigência da 

unanimidade acaba violando a autonomia necessária dos estados federados, representando uma 

clara ofensa ao princípio federativo. Por derradeiro, não é razoável num país em que as 

desigualdades regionais são reconhecidas pela própria Carta Magna, que se exija a unanimidade 

para concessão de incentivos fiscais. 18  

No mérito, a ação destaca o cenário da Guerra Fiscal, o qual descreve da seguinte forma: 

   

“O vocábulo guerra adveio da desenfreada luta travada pelos estados-

membros para atraírem para seus respectivos territórios investimentos 

internos e externos capazes de promover o desenvolvimento industrial, 

comercial e social de suas regiões. O termo fiscal, de sua parte, nada mais está 

a significar senão a utilização de Politicas Tributária que possibilitem, de um 

lado, a redução do custo de produção e, de outro, o aumento da arrecadação 

de ICMS, tudo a desbordar na perseguida elevação do indicie de 

desenvolvimento Humano (IDH), o qual tem, na geração de postos de 

empregos e na disponibilidade financeira dos respectivos governos estaduais, 

duas de suas molas propulsoras”.  

 

Continuando a descrever o cenário, a Procuradoria do Distrito Federal conclui que não 

há como negar que a fusão da perspectiva de redução de custos, por parte dos empresários, com 

o aumento de arrecadação, por parte dos estados-membros e do DF, foi capaz de produzir um 

ingrediente explosivo do qual resultaram ofertas desenfreadas de isenções, benefícios e 

incentivos fiscais pertinentes ao ICMS (...) 

Em sua argumentação, a Procuradoria conclui que essa lamentável situação que hoje 

aflige os operadores do Direito Tributário não passou ao largo do Constituinte de 1988, o qual, 

prevendo a possibilidade de ocorrência de disputas entre os entes federativos pela atração de 

investimentos para seus respectivos territórios, remeteu à lei complementar a regulação das 

hipóteses nas quais tais isenções, incentivos ou benefícios fiscais poderiam ser concedidos.  

                                                           
18 ADPF nº198, pág 10 e 11. www.stf.jus.br 
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A previsão do Constituinte não era um exercício de futurologia, pois a guerra fiscal já 

existia à época. Como exemplo, novamente, citamos o Estado de Goiás cujo primeiro programa 

de atração de investimento, o Fundo de Participação e Fomento à Industrialização de Goiás – 

FOMENTAR, foi criado pela Lei nº 9.489 de 19 de julho de 1984 e concedia 70% de desconto 

do ICMS apurado para empreendimentos industriais que fossem estabelecidos em Goiás. 

O legislador constituinte sabia que enfrentaria o mesmo problema que a Lei 

Complementar nº 24/75 quis debelar e, por isto, previu a edição de uma Lei Complementar que 

tratasse com minucia sobre a questão dos benefícios e incentivos fiscais. Assim, conforme o 

Art. 155, §2º, XII, g da CF/88, coube à Lei Complementar regular a forma como, mediante 

deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais seriam 

concedidos e revogados. 

A LC 87/96, publicada pós-CF/88 e que trata das normas gerais de ICMS, teria 

naturalmente como objeto a matéria anteriormente exposta e tratada na LC nº 24/75 e da qual 

fizeram parte do Projeto de Lei, os artigos 27, 28 e 29 da LC nº 87/96, que tratavam do tema da 

seguinte forma: 

  

Art. 27. Os Estados, mediante convênio celebrado nos termos do art. 28, 

deliberarão sobre: 

I – a concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais; 

II – a fixação de alíquotas internas inferiores às fixadas elo Senado Federal 

para as operações e prestações interestaduais. 

§1º - São incentivos e benefícios fiscais: 

I – a redução de  base de cálculo; 

II – a devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do 

imposto ao contribuinte, a responsável ou a terceiros; 

IV – quaisquer outros favores ou benefícios dos quais  resulte redução ou 

eliminação, direta ou indireta, do ônus do imposto; 

V- a anistia, a remissão, a transação, a moratória e o parcelamento; 

VI – a fixação de prazo de recolhimento do imposto superior ao 

estabelecimento em convênio; 

§ 2º - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder; 

unilateralmente, anistia, remissão, transação, moratória e parcelamento de 

débitos fiscais relacionados com o imposto. 
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§ 3º - Os convênios, salvo para fixação prevista no inciso II do caput, podem 

dispor que a aplicação de qualquer de suas cláusulas seja limitada a um ou 

alguns Estados. 

§4º - Os convênios de natureza autorizativa permitem a sua implementação, 

desistência e reimplementação, a qualquer tempo, independendo de novo 

convênio. 

Art. 28 – Os convênios serão celebrados em reuniões do Conselho Nacional 

de Policita Fazendária – Confaz, composto pelo Secreta´rio de Economia, 

Fazenda, Finanças ou Tributação de cada Estado e presidido pelo Ministrao 

da Fazenda ou seu representante.  

§1º - O Conselho terá seu funcionamento regulado em regimento interno, 

aprovado por convênio. 

§2º - O regimento interno será aprovado ou alterado por, no mínimo, quatro 

quintos dos membros do Conselho. 

§3º - As reuniões  serão instaladas com a presença da maioria absoluta dos 

membros do Conselho, ressalvado o disposto no parágrafo anterior, cujo 

quórum será de quatro quintos dos membros. 

§4 º - As deliberações do Conselho dependerão: 

I – para concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, bem como para 

redução de alíquotas, de decisão unânime dos membros presentes; 

II – para revogação, total ou parcial, de redução de alíquotas, bem como de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais, de aprovação de quatro quintos dos 

membros presentes. 

§5º - Dentro de dez dias, contados da data final de reunião, serão publicados 

no Diário Oficial da União dos convênios celebrados. 

§6º - O Poder Executivo de cada Estado, dentro de quinze dias, contados da 

publicação no Diário Oficial da União. Publicará no respectivo Diário Oficial 

o ato de da ratificação ou não desses convênios, vedada sua alteração ou 

aprovação parcial. 

§7º - Consideram-se ratificados os convênios para os quais não houver 

manifestação do Estado na forma e no prazo previsto no parágrafo anterior. 

§8º - O disposto nos §§ 6º e 7º aplica-se também aos Estados cujos respectivos 

membros do Conselho não tenham comparecido à reunião em que foram 

celebrados os convênios. 

§ 9 º - Considerar-se-á rejeitado o convênio que não for ratificado: 

I – por todos os Estados; ou  

II – nos casos de revogação total ou parcial, de redução de alíquotas, bem 

como de isenções, benefícios e incentivos fiscais, por, no mínimo, quatro 

quintos dos Estados. 

§10º - Até dez dias após findo o prazo previsto no §6º promover-se-á a 

publicação relativa à ratificação ou à rejeição nacional dos convênios no 

Diário Oficial da União. 
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§11º - Os Convênios entrarão em vigor no trigésimo dia após a publicação a 

que se refere o parágrafo anterior, salvo se neles houver disposição em 

contrário. 

§12 º - Os convênios ratificados obrigam todos os Estados, inclusive os que, 

regularmente convocados, não se tenham feito presentes na reunião. 

Art. 29 – A inobservância das disposições previstas nos arts. 27 e 28 

acarretará, imediata e cumulativamente: 

I – a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao 

estabelecimento recebedor da mercadoria ou do serviço; 

II – a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia de lei ou 

ato de que conste a dispensa do débito correspondente. 

 

Ocorre que tais artigos foram vetados, pelas seguintes razões:  

 

“O art. 27 estabelece que os favores e benefícios fiscais nele relacionados 

serão objeto de Convênio celebrado entre os Estados, mediante deliberação 

tomada nos termos do art. 28. De sua vez, o art. 28 estabelece que os convênios 

serão celebrados em reuniões do Conselho Nacional de Política Fazendária – 

CONFAZ, disciplinando sua composição, forma de funcionamento e 

atribuições. Entretanto, o art. 61, § 1º, alínea ‘e’, da Constituição Federal é 

taxativa ao prescrever que são da iniciativa privativa do Presidente da 

República as leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos 

órgãos da administração pública.  

Em sendo o projeto de lei, ora sob análise, originário do Poder Legislativo, é 

evidente que afronta a nossa Carta Maior ao tentar disciplinar matéria situada 

na competência constitucional privativa do Presidente da República, 

configurando-se flagrante a inconstitucionalidade do art. 28, e, via de 

consequência, dos arts. 27 e 29, já que os ordenamentos neles contidos 

dependem de forma inseparável dos mandamentos do art. 28. Além disso, é 

de assinalar que o veto aos arts. 27, 28 e 29 não afeta o disciplinamento da 

matéria neles tratada, que continua regulada pela Lei Complementar nº 24, de 

07 de janeiro de 1975”. 
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Quanto às razões do veto, Aroldo Gomes de Mattos19, afirma que são frágeis e não 

convencem, já que a matéria havia sido tratada pela LC nº 24/75, que foi, por sua vez, 

recepcionada pelo atual ordo iuris, logo, poderia ser perfeitamente derrogada por outra lei do 

mesmo nível hierárquico, tal como pretendeu derrogar esta Lei Complementar. 

Sem delongar no vicio legislativo, o que vemos, é que os artigos vetados da  LC nº 

87/96, tratando sobre benefícios e incentivos fiscais, se aprovados, pouco inovariam 

relativamente às disposições da LC nº 24/75. Ao contrário, manteriam pós Constituição, a 

exigência de unanimidade, o que, a nosso ver, foi um dos empecilhos para o avanço das 

discussões no âmbito do CONFAZ e contrariariam a ideologia adotada no texto Constitucional 

de um Estado Democrático de Direito, princípio que é base primordial da ADPF nº18. 

O atentado ao princípio democrático decorre sobretudo da mudança ocorrida na CF/88, 

que em seu art. 1º estabelece que o Brasil se constitui em um Estado Democrático de Direito, 

tendo como objetivos – art. 3º, garantir o desenvolvimento nacional e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais.   

Com a problemática da unanimidade em vista, é interessante observar que, no contexto 

de guerra fiscal, a disparidade de desenvolvimento regional entre as regiões mais ricas e mais 

pobres do Brasil não é pontuado como uma falha no Estado Social desenhado pela Constituição 

e que o princípio da capacidade contributiva não seja então aplicado, entre os Estados membros. 

A oposição à guerra fiscal tem seu lugar, tendo em vista sua proliferação entre os 

Estados, que torna a vantagem fiscal inócua. Entretanto, num cenário de Federalismo de 

cooperação e Estado social que tem como objetivo o desenvolvimento nacional e a redução das 

desigualdades sociais e regionais, a exigência de unanimidade coloca todos os Estados, ricos e 

pobres, sob a tutela de apenas um, e não da maioria. 

Nesta senda, falhou o legislador em 1996, com todo respeito ao trabalho apresentado 

ali, em não rediscutir e trazer à baila a questão do quórum excepcional do CONFAZ, impedindo 

tratamento fiscal que viole os objetivos do Estado Democrático de Direito, especialmente 

porque a recepção neste ponto da LC 24/75 parece contrariar a ordem constitucional sob a qual 

deve ser interpretada. 

                                                           
19 Mattos, Aroldo Gomes de. ICMS: Comentários à legislação nacional. São Paulo: Dialética, 2006. 
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Pode-se concluir que na busca pelo real sentido, conteúdo e aplicação das normas 

constitucionais deve-se partir dos princípios constitucionais, dentre estes os princípios 

fundamentais (Federalismo, República, Estado Democrático de Direito etc.). A interpretação 

deve buscar a manutenção da unidade do sistema jurídico, a unidade da Constituição, 

possibilitando dotar as normas conflitantes de uma eficácia ótima, através da ponderação de 

valores. Interpretar conforme a Constituição é possibilitar seja atingido tal fim e, para tanto, 

deve-se interpretar, em primeiro lugar, a própria Constituição, sopesando princípios, valores, 

bens, confrontando normas-disposição e normas-princípios inseridas na Carta Magna, de forma 

a extrair destas uma eficácia ótima, compatibilizando-as.  

 Em corrente contrária, Fernando Rezende20 defende que a unanimidade é a única regra 

que evita a ruptura definitiva da noção de coletividade e que, apesar de sucessivamente 

desrespeitada, é o único elo que impede a escalada de conflito com consequências imprevisíveis 

ao federalismo brasileiro.  

Rezende pontua, ainda, que no viés democrático da Constituinte de 1988, esqueceram 

de aproveitar a oportunidade da revisão constitucional para reverter duas medidas adotadas nas 

últimas fases do regime militar: (i) a introdução do regime diferenciado de alíquotas do ICMS 

aplicado ao comércio entre as regiões e (ii) o desequilíbrio da representação política no 

Congresso Nacional. Para ele, estas questões é que tornaram o ambiente mais favorável à 

escalada da guerra fiscal.  

 

1.2.5. Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade e a Proposta de Súmula 

Vinculante - PSV nº 69  

Em março de 2012, através do Oficio nº 006/MGM, o Ministro Gilmar Mendes, apresentou ao 

então Presidente, o Ministro Cezar Peluso, uma Proposta de Súmula Vinculante - PSV nº69, com o 

seguinte teor: 

 

 “Qualquer isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, 

crédito presumido, dispensa de pagamento ou outro benefício fiscal relativo 

                                                           
20 Já citado antes livro Conflitos Federativos pág 58 
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ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito 

do Confaz, é inconstitucional”. 

 

Em sua justificativa, o Ministro Gilmar Mendes destacou a pertinência da proposta em 

razão do grande número de leis estaduais que insistem na concessão de isenções, incentivos, 

redução de alíquota ou de base cálculo, créditos presumidos, dispensa de pagamento ou outros 

benefícios fiscais relativos ao ICMS, independentemente de aprovação no âmbito do 

CONFAZ. 

Ressaltando que este é o entendimento reiterado da Corte Suprema quanto à 

inconstitucionalidade de benefícios concedidos unilateralmente, a propositura da Súmula 

deriva da emblemática sessão plenária de 1º de junho de 2011, quando foram julgadas 

quatorze ADI’s21 e sua preocupação com a prática dos Estados que chamou de “estranha teoria 

dos jogos”. Além disso, alertou sobre a necessidade de o Supremo adotar uma nova dinâmica 

de julgamento que proporcionasse respostas mais rápidas e estimulasse o ambiente político a 

fazer a reforma tributária. 

Assim, em 29 de março de 2012, o Ministro propôs a Súmula Vinculante, citando os 

seguintes precedentes: ADI 2345/SC, Rel. Min. Cezar Peluzo, Pleno, DJ 5.8.2011, ADI 

2906/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJ 29.6.2011, ADI 3794/PR, Rel. Min. Joaquim 

Barbosa, DJ. 1º8.20011, ADI 1247/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJ 

17.8.2011; ADI 1247/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJ 17.8.2011; ADI 25 48/PR, Rel. 

Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 15.6.2007; ADI 1308/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 

4.6.2004; ADI 3312/MT, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJ 9.3.2007; ADI 1179/SP, Rel. Min. 

Carlos Velloso, Pleno DJ. 19. 12. 2002. 

Os nove precedentes mencionados são Ações Diretas de Inconstitucionalidade que 

questionam benefícios de sete Estados diferentes, deixando sem representatividade apenas a 

região Nordeste, sendo que cinco foram julgados sequencialmente na sessão de 1º de junho 

de 2011. 

                                                           
21 Informativo STF n.629, de 30 de maio a 03 de junho de 2011. - ADI 2906/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011. 

(ADI-2906); ADI 2376/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011. (ADI-2376); ADI 3674/RJ, rel. Min. Marco 

Aurélio, 1º.6.2011. (ADI-3674); ADI 3413/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011. (ADI-3413); ADI 4457/PR, 

rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2011. (ADI-4457); ADI 3794/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011. (ADI-

3794); ADI 2688/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 1º.6.2011. (ADI-2688); ADI 1247/PA, rel. Min. Dias Toffoli, 

1º.6.2011. (ADI-1247); ADI 3702/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.6.2011. (ADI-3702);  

ADI 4152/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2011. (ADI-4152); ADI 3664/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2011. 

(ADI-3664); ADI 3803/PR, rel. Min. Cezar Peluso, 1º.6.2011. (ADI-3803); ADI 2549/DF, rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, 1º.6.2011. (ADI-2549); ADI 2352/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 1º.6.2011. (ADI-2352) 
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As nove decisões são apenas uma pequena amostra selecionada pelo Ministro para 

fundamentar a propositura da PSV. 

Em pesquisa de jurisprudência no sítio do Supremo Tribunal Federal – www.stf.jus.br 

– com as palavras  ICMS e guerra fiscal em Agosto/2017, visualizamos quarenta e três (43) 

Acórdãos e duas (02) Repercussões Gerais, sendo a decisão mais antiga em Medida Cautelar 

em Ação Direta de Inconstitucionalidade datada de 17 de agosto de 1995, contra benefício 

concedido pelo Estado do Pará - ADI 1247 MC/PA, que só foi definitivamente julgada em 

2011 e consta da lista de precedentes da PSV nº69, e já trazia com clareza os fundamentos 

que restaram sedimentados ao longo de mais de uma década; 

 

ICMS E REPULSA CONSTITUCIONAL A GUERRA TRIBUTARIA 

ENTRE OS ESTADOS-MEMBROS: O legislador constituinte republicano, 

com o propósito de impedir a "guerra tributaria" entre os Estados-membros, 

enunciou postulados e prescreveu diretrizes gerais de caráter subordinante 

destinados a compor o estatuto constitucional do ICMS. Os princípios 

fundamentais consagrados pela Constituição da República, em tema de ICMS, 

(a) realçam o perfil nacional de que se reveste esse tributo, (b) legitimam a 

instituição, pelo poder central, de regramento normativo unitário destinado a 

disciplinar, de modo uniforme, essa espécie tributaria, notadamente em face 

de seu caráter não-cumulativo, (c) justificam a edição de lei complementar 

nacional vocacionada a regular o modo e a forma como os Estados-membros 

e o Distrito Federal, sempre após deliberação conjunta, poderão, por ato 

próprio, conceder e/ou revogar isenções, incentivos e benefícios fiscais. 

CONVENIOS E CONCESSÃO DE ISENÇÃO, INCENTIVO E BENEFICIO 

FISCAL EM TEMA DE ICMS: A celebração dos convênios interestaduais 

constitui pressuposto essencial a valida concessão, pelos Estados-membros ou 

Distrito Federal, de isenções, incentivos ou benefícios fiscais em tema de 

ICMS. Esses convênios - enquanto instrumentos de exteriorização formal do 

prévio consenso institucional entre as unidades federadas investidas de 

competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os 

conflitos de interesses que necessariamente resultariam, uma vez ausente essa 

deliberação intergovernamental, da concessão, pelos Estados-membros ou 

Distrito Federal, de isenções, incentivos e benefícios fiscais pertinentes ao 

imposto em questão. O pacto federativo, sustentando-se na harmonia que deve 

presidir as relações institucionais entre as comunidades políticas que 
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compõem o Estado Federal, legitima as restrições de ordem constitucional que 

afetam o exercício, pelos Estados-membros e Distrito Federal, de sua 

competência normativa em tema de exoneração tributaria pertinente ao ICMS. 

MATÉRIA TRIBUTARIA E DELEGAÇÃO LEGISLATIVA: A outorga de 

qualquer subsidio, isenção ou crédito presumido, a redução da base de cálculo 

e a concessão de anistia ou remissão em matéria tributária só podem ser 

deferidas mediante lei especifica, sendo vedado ao Poder Legislativo conferir 

ao Chefe do Executivo a prerrogativa extraordinária de dispor, 

normativamente, sobre tais categorias temáticas, sob pena de ofensa ao 

postulado nuclear da separação de poderes e de transgressão ao princípio da 

reserva constitucional de competência legislativa. Precedente: ADIn 1.296-

PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO. 

 

O fundamento das decisões sucedâneas à de 1995 não se afasta desta linha 

argumentativa e já era de repetição pacifica. 

A proposta de Súmula Vinculante decorreu tanto porque após introduzida no 

ordenamento jurídico pátrio pela Emenda Constitucional  nº 45/2004 – Art. 103 – A, § 1º da 

CF/88,   regulamentada pela Lei nº 11.417/2006 em seu Art. 2º, §1º e pelo Regimento Interno 

do STF (RISTF), Art. 354-A, tornou-se um instrumento mais confiável de uniformização 

jurisprudencial, quanto porque havia no Supremo Tribunal Federal uma impaciência diante 

do quadro de guerra fiscal existente no país, que levava alguns Estados, diante da declaração 

de inconstitucionalidade declarada, a reeditarem o mesmo benefício através de Lei nova. 

A previsão constitucional confere ao Supremo Tribunal Federal a autoridade para 

aprovar Súmulas Vinculantes, sob o quórum qualificado de 2/3 de seus votos. Uma vez 

aprovada a Súmula vincula todos os órgãos do Judiciário e a Administração Pública Direta e 

Indireta, nas esferas federal, estadual e municipal22.  Ainda que seja possível questionar a 

                                                           
22 Art.103-A – O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante decisão de dois terços 

dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação ao demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 

ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) 

Paragrafo Primeiro – A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, 

acerca das quais haja controvérsia  atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração publica que 

acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. 

Paragrafo Segundo – Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de 

súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade. 

Paragrafo Terceiro – Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-se procedente, anulará o 
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utilização da Súmula Vinculante derivada do controle Direto de Constitucionalidade, a 

questão que se destaca com a PSV nº69 é a existência reiterada de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade, as quais eram decididas de maneira uniforme há mais de uma década e 

traziam clara repulsa Constitucional à guerra tributária entre os Estados-membros. 

Na emblemática sessão do dia 1º de junho de 2011, o Telejornal da própria Câmara dos 

Deputados falou em um “começo de Reforma Tributária que parece surgir pelas mãos do 

Supremo Tribunal Federal”23. Entretanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal teria um 

efeito súbito capaz de desestabilizar ainda mais os Estados, que já se encontravam em situação 

financeira difícil. Por esta razão, a PSV nº 69 não foi a julgamento com a promessa por parte 

dos Governadores dos Estados de que haveria uma solução legislativa. 

  

1.2.5.1. O Tripé da Insegurança Jurídica 

O que se destaca, porém é que a PSV nº 69, tal qual expresso em seu nascedouro 

normativo demonstra a grave insegurança jurídica que o contribuinte enfrenta, pois como 

ensina Humberto Ávila24: Segurança Jurídica deve ser avaliada na perspectiva do destinatário. 

No Direito Tributário, isso significa que há segurança quando o contribuinte tem condições 

de, em elevada medida, conhecer o Direito, confiar nele e calcular os seus efeitos. 

No que diz respeito à concessão de benefícios e incentivos fiscais este tripé está 

comprometido.  

Ao explicar sobre a legitimação para ações diretas, Humberto Ávila diz que a limitação 

feita ao cidadão comum, diz respeito à continuidade necessária do ordenamento jurídico. Pois, 

explica o autor, como o efeito normal da ação direta é declarar a inconstitucionalidade de uma 

norma geral infraconstitucional, alterando, por isso, o próprio ordenamento jurídico, a 

Constituição de 1988, como modo de evidenciar a importância da sua subsistência, restringiu 

o número de pessoas que podem provocar sua alteração. Nesse sentido, uma das ideias 

subjacentes a essa reserva de legitimação processual ativa diz respeito à garantia de 

permanência do ordenamento jurídico: seria demasiado inseguro, no sentido instável, um 

ordenamento que pudesse ser alterado por vontade impugnatória de qualquer cidadão, a 

qualquer e a todo momento. 

                                                           
ato administrativo ou cassará  a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a 

aplicação da súmula, conforme do caso. 
23 http://www2.camara.gov.br/tv/materias/CAMARA-HOJE/198106-REFORMA-TRIBUTARIA-E-ASSUNTO-

DE-COMISSAO-E-DO-STF.html 
24 Ávila, Humberto. Segurança Jurídica: entre a permanência, mudança e realização no direito tributário. 2.ed. São 

Paulo:Malheiros, 2012 pag.266 
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De modo subjacente, portanto, podemos extrair que a Constituição reservou a apenas 

alguns órgãos ou a algumas instituições a legitimação para propor ação direita de 

inconstitucionalidade por uma questão de estabilidade do ordenamento jurídico. No que 

concerne aos benefícios e incentivos fiscais, há relevante multiplicação de processos sobre 

questão idêntica – que é principalmente a falta de votação unânime no CONFAZ para 

concessão do benefício – que ensejaram a propositura de uma Súmula Vinculante, o que 

denota a continua descontinuidade do ordenamento e consequentemente seu 

desconhecimento. 

Somando-se à instabilidade gerada pelas constantes declarações de 

inconstitucionalidade, há o desconhecimento advindo da complexidade da legislação. Como 

explica Aroldo Gomes de Mattos25, o ICMS tem um histórico legislativo atribulado. Num 

curto espaço de tempo desde a CF/88, houve quatro Emendas à Constituição para alterá-lo: 

EC 3/93, EC 33/01, EC 42/03, EC 87/2015. 

Quanto à legislação infraconstitucional de regência do ICMS, a Lei Complementar nº 

86/97, mais conhecida como Lei Kandir é a que, em obediência à Constituição Federal de 

1988, traz as atribuições genéricas e especificas do imposto, sendo  a sua mais relevante razão 

dar um tratamento uniforme em todo território nacional para um tributo cuja competência foi 

atribuída aos Estados.  

Em relação à LC nº 86/97, Aroldo Gomes de Mattos26 diz que se esperava que, durante 

sua longa hibernação (8 anos), houvesse sobre a matéria um amplo debate até chegar à 

exaustão, com a participação ativa dos vários segmentos sociais nela envolvidos, já que o 

escopo da norma seria explicitar uma exação prevista no Texto Supremo que atingiria 

indiscriminada e gravosamente o bolso de toda a população brasileira. Em contrapartida, 

constitui o sustentáculo dos orçamentos estaduais e municipais (CF, art. 157, inc.IV). 

O papel da Lei Complementar Tributária, tal qual exposto no Art. 146 da CF/88, é o de 

tutelar o Sistema Tributário Nacional, cumprindo o papel de emitir normas gerais de Direito 

Tributário; dirimir os conflitos de competência, embora pareça redundante já que a própria 

CF/88 discriminou de forma exaustiva a repartição de competência tributária entre os entes 

integrantes da federação; regular limitações ao poder de tributar e fazer atuar certos ditames 

constitucionais. 

Diante de seu relevante papel, portanto, aguardava-se que a LC 87/96 resolvesse uma 

série de problemas enfrentados com o antigo ICM, previsto na CF/67, o qual tem o ICMS 

                                                           
25 Mattos, Aroldo Gomes. ICMS: Comentários à legislação nacional. São Paulo:Dialética, 2006.Pag. 48. 
26 Mattos, Aroldo Gomes. ICMS: Comentários à legislação nacional. São Paulo:Dialética, 2006.Pag. 
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como sucessor. Entretanto, continua Gomes de Mattos, os regramentos anteriores à LC 87/96, 

nos trinta anos de turbulenta existência do ICM/ICMS, vinham ocasionando uma série de 

perplexidades e ambiguidades jurídica que precisavam ser definitivamente eliminadas. Porém, 

ao invés desse amplo, indispensável e precioso debate, resultou tal Lei Complementar de uma 

proposta unilateral do Governo Federal, originária dos Secretários de Finanças dos Estados, 

repleta de incongruências, equívocos e obscuridades, através de votos de liderança. 

Neste sentido, as deficiências da LC 87/96 foram reproduzidas em cada uma das 27 

legislações existentes em cada Estado, somando-se a ela as peculiaridades locais dispostas nas 

Leis Estaduais, nos Decretos - Regulamentos do ICMS, Instruções Normativas e demais 

normas, mas especialmente quando se trata de benefícios e incentivos fiscais nos Termos de 

Acordo de Regimes Especiais -TARES. E, ainda, cabe-nos novamente pontuar, que no que 

diz respeito aos benefícios e incentivos fiscais deve-se observar a LC 24/75, e os Convênios 

do CONFAZ.  

Também aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal com Repercussão Geral 

reconhecida no Recurso Extraordinário nº 851.421/DF em 2015, sob o Tema nº 817:    

Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, 

perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, 

implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

   

1.2.6. A Glosa de Créditos Interestaduais de ICMS como contra-ataque na 

Guerra Fiscal em Conflito com a Não-Cumulatividade do Imposto 

Diante da ineficiência das Declarações de Inconstitucionalidade dos benefícios e 

incentivos fiscais pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de evitar a continuidade da Guerra 

Fiscal, os Estados iniciaram uma nova batalha para impedir o deslocamento de 

empreendimentos produtivos de seus territórios, glosando nas operações interestaduais o 

crédito de origem do ICMS, quando a mercadoria fosse originária de Estados concessores de 

benefícios e incentivos fiscais. 

O Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo – TIT, expediu a Súmula nº 11 

definindo que: 

 



43 
 

“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”. 

 

A estratégia utilizada visava a anular indiretamente o efeito do benefício no Estado de 

origem tornando, portanto, desinteressante a manutenção do parque fabril em Estado que não 

fosse aquele com maior número de consumidores. 

O Art. 155, §2º, da Constituição Federal, ao cuidar da sistemática do ICMS, estabelece 

que: “resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço 

dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas 

aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação”.  

Em cumprimento, o Senado Federal editou a Resolução nº 22/89, assim prevendo: 

 

Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação, nas operações e prestações interestaduais, 

será de doze por cento. 

 

Ocorre que, a questão da glosa de créditos atinge o cerne da regra matriz de incidência 

do ICMS, que tem como principal característica a não-cumulatividade, determinada no Art. 

155, §2º, I da CF/88, e Art. 19 da LC 87/96 e mantém viva a discussão quanto ao 

estabelecimento do regime de tributação na origem ou no destino, expondo, portanto, a 

fragilidade do ICMS tal qual implantado no sistema tributário nacional atualmente. 
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1.2.7. A Não-Cumulatividade como princípio Constitucional 

A não cumulatividade para o ICMS foi taxativa e obrigatoriamente prevista na 

Constituição Federal, como mandamento nuclear para impedir a incidência de um mesmo 

tributo sobre o incidido na fase anterior, evitando, assim, a superposição ou a cobrança em 

cascata. 

 

O princípio constitucional da não-cumulatividade para o ICMS tem eficácia desde o dia 

1º de abril de 1989, por força do Art. 34 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 

– ADCT, que inaugurou o atual Sistema Tributário Nacional. E foi, posteriormente, reproduzido 

no Art. 19 da LC 87/96. 

Sua importância incontestável como norma, no contexto da glosa de crédito como 

elemento da guerra fiscal, ganha especial contorno, uma vez  que é possível estabelecer duas 

relações jurídicas advindas da matriz constitucional, uma de natureza tributária, que consiste na 

realização de operações relativas à circulação de mercadoria gerando débito do imposto, e a 

outra de natureza econômica ou financeira, autônoma, determinando que tais débitos sejam 

compensados com créditos correspondente ao “montante” cobrado nas operações e prestações 

anteriores. 

Com a glosa de crédito, o que se busca anular é justamente a natureza financeira do 

crédito, permitindo o aproveitamento, na etapa posterior, somente do montante efetivamente 

recolhido na anterior, entretanto, como elas estão interligadas não é possível alcançar esta, sem 

o descumprimento daquela. 

Ao contrário, porém, como argumento para sustentação da glosa, os Estados que a 

praticam sustentam que permitir a compensação do crédito da etapa anterior sem a exclusão 

dos efeitos do benefício fiscal concedido pelo Estado de origem é que estaria descumprindo o 

princípio da não-cumulatividade. 

Aqueles que sustentam que não há o descumprimento do princípio da não 

cumulatividade o fazem considerando a pré-divisão entre origem e destino nas operações 

interestaduais, a qual já determinaria o montante do crédito nas operações interestaduais, de tal 

forma que, sistemicamente, a preservação da neutralidade e da não-cumulatividade ocorreu com 

a determinação das alíquotas interestaduais. 



45 
 

O Sistema Tributário Nacional adota um sistema misto, levando em consideração as 

diferenças regionais existentes, através da Resolução nº 22 de 1989, por determinação 

constitucional o Senado Federal. Assim, ficaram estabelecidas duas alíquotas para operações 

interestaduais: 7% quando as operações tenham origem nos Estados das regiões Sul e Sudeste 

e destino Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e de 12% para as demais 

operações interestaduais. 

A determinação das alíquotas diferenciadas levando-se em consideração as regiões de 

origem e destino possui uma lógica simples: há uma sutil prevalência da tributação no destino 

para as operações que tenham como origem os Estados mais ricos e destino os mais pobres, e 

uma predominância da tributação na origem para as demais operações. 

Desde a CF/88, as distorções provocadas pelas diferenças de alíquotas aplicadas ao 

comércio interestadual já justificavam a adoção do princípio do destino para o ICMS, mas a 

enorme produtividade tributária das novas bases do ICMS contribuiu para modificar o quadro 

sobre o qual se assentava o debate acerca dessa proposição.27 

Somente em 2012, já como medida paliativa contra a Guerra Fiscal, por meio da 

Resolução nº 13, houve mudança nas alíquotas interestaduais, quando o Senado Federal reduziu 

para 4% a alíquota incidente sobre as operações interestaduais de mercadorias importadas ou 

com conteúdo de importação superior a 40%, considerando que as alíquotas modais internas de 

ICMS são acima de 15% para as operações interestaduais com mercadorias importadas, regime 

preponderante de destino. 

A determinação das alíquotas interestaduais e da divisão entre origem e destino, não 

pode desvirtuar a natureza do ICMS que é um imposto multifásico, cobrado fracionadamente 

em cada uma das etapas da circulação dos bens e serviços, sobre o valor adicionado pelos 

agentes que as promovem desde a produção até o consumo. Daí advém o princípio da não-

cumulatividade, pelo qual o valor do imposto pago na etapa anterior constitui crédito do 

contribuinte que irá realizar a posterior etapa tributada do processo de circulação, até o 

consumidor final, que suporta a tributação integral do ciclo. 

Do ponto de vista tributário, o Estado de destino não sofre efetivamente nenhuma 

redução inconstitucional de seu ICMS. Uma vez que o montante de crédito foi, por derivação 

constitucional, previamente delimitado pela Resolução do Senado, o Estado que recebe créditos 

                                                           
27 Rezende, ICMS como era...2009 
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de 7% continuaria a recebê-lo neste montante, independente do Estado de origem ter ou não 

concedido benefício fiscal, porque a determinação é originária. O mesmo ocorreria nas 

operações com alíquotas interestaduais de 12%. 

A redução efetiva é suportada pelo Estado de origem concessor de seu benefício, que 

abriu mão de parte do ICMS que lhe era devido. O Estado de destino, portanto, não sofre 

prejuízo de ordem tributária. 

Em última análise, o beneficiário da redução do ICMS seria o consumidor final para 

quem o produto chegaria com custo reduzido. 

Em sua dissertação, Paulo Camargo Tedesco28 destaca que há duas relações distintas em 

foco: a primeira envolve o contribuinte e o Estado de origem, ao passo que a segunda envolve 

o Estado de destino e o Estado de origem. A primeira, de viés tributário, corresponde ao valor 

que deixou de ser arrecadado em função do desconto outorgado com benefício fiscal inválido; 

a segunda, de viés econômico, diz respeito aos prejuízos para a economia do Estado de destino 

que derivam da fixação do agente econômico no Estado de origem em razão das vantagens 

tributárias a ele ofertadas.  Sendo assim, não existe, a bem da verdade, prejuízo tributário 

causado pelo contribuinte ao Estado de destino em decorrência da ausência de recolhimento do 

valor do benefício fiscal outorgado pelo Estado de origem. 

A despeito de um possível prejuízo econômico, Tedesco conclui que a exigência de 

ICMS pelo Estado de destino em razão dos benefícios fiscais outorgados pelo Estado de origem, 

portanto, deriva de indevido cruzamento de relações paralelas, incomunicáveis. Essa conclusão 

se reforça pela constatação de que a exigência tributária imputada pelo Estado de destino ao 

contribuinte não é suficiente para fazer frente às perdas por ele enfrentadas, não havendo 

qualquer relação entre o desconto tributário outorgado ao contribuinte e a perda econômica que 

incorreu o Estado de destino. 

Independente do viés adotado, se econômico ou tributário, a Professora Misabel Derzi, 

por ocasião do Primeiro Congresso da Associação Brasileira de Direito Tributário (1997), já 

advertia que enquanto os Estados brigam entre si, e com os contribuintes, toda cadeia é onerada, 

o que recaíra no preço final e, efetivamente, no consumidor final, que é o contribuinte de fato: 

 

                                                           
28 Dissertação de Paulo Camargo Tedesco sobre glosa de crédito  - colocar a referencia correta pág 96 e 97 
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“É importante notar que tanto o ICMS quanto o IPI não são impostos que devam ser 

suportados, economicamente, pelo contribuinte de direito (o comerciante ou 

industrial). São, a rigor, impostos sobre o consumo, não devendo onerar a produção 

ou o comércio como alerta Klaus Tipke. Disso resulta que, numa operação entre as 

empresas, cada uma delas pode se livrar, basicamente, através da dedução do 

imposto anterior, do imposto dela cobrado pela outro e transferir, na etapa de 

circulação, o ônus do imposto devido ao adquirente, e assim sucessivamente, até o 

consumidor final.” 

 

Assim, mesmo considerando eventual prejuízo decorrente de benefício ou incentivo 

fiscal indevido no Estado de origem, a glosa de crédito praticada pelo Estado de destino não 

encontrará suporte no ordenamento jurídico para sua manutenção. Nas célebres palavras do, 

então, Ministro do Supremo Tribunal Federal José Paulo Sepúlveda Pertence, na ADI nº 

2377/MG, cuja decisão foi publicada em 07 de novembro de 2003, “o propósito de retaliar 

preceito de outro Estado, inquinado da mesma balda, não valida a retaliação; 

inconstitucionalidades não se compensam”. 

Se não é possível o respaldo constitucional, a glosa de crédito de ICMS como instrumento 

da guerra fiscal escora-se também na disposição infraconstitucional do Art. 8º, I, da Lei 

Complementar nº24/75 que, expressamente29, prevê a nulidade do crédito fiscal atribuído ao 

estabelecimento recebedor da mercadoria, diante da inobservância de dispositivos da lei. No 

caso, tal inobservância seria não apreciação e votação unânime pelo CONFAZ para concessão 

de benefício ou incentivo fiscal, tal qual disposto no Art. 1º da LC 24/75 que dispõe como 

requisito sine qua non que isenções, redução de base de cálculo, devolução de tributo, 

concessão de créditos presumidos e quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou fiscais 

financeiros “serão concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados 

pelos Estados. 

                                                           
29 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. Parágrafo único 

- As sanções previstas neste artigo poder-se-ão acrescer a presunção de irregularidade das contas correspondentes 

ao exercício, a juízo do Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas referentes ao Fundo 

de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos nos itens VIII e IX do art. 21 da Constituição federal. 
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Como observa Mizabel Derzi30, as sanções do Art. 8º da Lei Complementar são previstas 

sem a adoção de nenhum procedimento coletivo ou sanção direta ao Estado infrator. Elas 

atingem apenas o contribuinte, inclusive o contribuinte do Estado do destino, que nenhuma 

ilicitude praticou ou que com ela não foi conivente. 

Não obstante a existência deste dispositivo infraconstitucional que ampararia a glosa de 

crédito e o afastamento das sanções nele previstas pela Lei Complementar nº 160/2017, Gomes 

de Mattos31 defende que o Artigo já estava superado porque fere o princípio da não-

cumulatividade e também porque foi revogado pelo art. 21, I da Lei Complementar nº 86/97.  

Quanto ao princípio da não -cumulatividade, o doutrinador assevera que CF/88 garante 

a compensação do ICMS cobrado ou incidente na operação ou operações anteriores, quer tenha 

havido ou não, total ou parcialmente, o seu efetivo recolhimento.  

Nesta mesma linha, José Eduardo Soares de Melo32defende que o Art. 8º, I, da LC 24/75 

não foi recepcionado pela CF/88 porque esta não veda o direito a crédito no caso de concessão 

de incentivo sem amparo em convênio. 

Tal entendimento é corroborado por Paulo de Barros Carvalho33, para quem as únicas 

hipóteses em que o crédito pode ser suprimido são as versadas no texto constitucional. Para 

todas as demais, aí incluídas a “redução de imposto devido, da base de cálculo, diferimento ou 

até mesmo escrituração de crédito presumido”, não pode haver obstrução pela legislação 

infraconstitucional. 

Outrossim, Gomes Prado defende que o Art. 8º estaria revogado pelo Art. 21 da LC 

87/96 que, ao prever as várias hipóteses de estorno do ICMS, não inseriu entre elas o crédito 

lançado com inobservância dos dispositivos da LC 24/75. 

Por outro lado, Mizabel Derzi, em sua atualização da clássica obra de Aliomar Baleeiro 

que trata das Limitações ao Poder de Tributar34, defende que o direito de crédito do contribuinte 

relativo ao imposto cobrado nas suas aquisições, nas operações no mercado interno ou 

interestadual, é direito subjetivo consagrado expressamente na Constituição, portanto, 

                                                           
30 Baleeiro, Aliomar, atualizado por Mizabel Abreu Machado Derzi, Limitações ao Poder de Tributar -  8º ed. Rio 

de Janeiro:Forense, 2010. Pág. 652 
31 ICMS Comentário à Legislação Nacional  Aroldo Gomes de Mattos pag. 322 
32 Os Convênios de ICMS antes e depois da Emenda 33/2001”, O ICMS e a EC 33, São Paulo:Dialética, 2002, p. 

13 
33 Paulo de Barros 2006, -. Pag. 22 
34 Limiações ao Poder de Tributar pág 650 
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irredutível por norma infraconstitucional. Por isto, conclui que incentivos e isenções criados 

em ofensa aos ditames constitucionais não podem acarretar a nulidade dos créditos 

correspondentes e sua ineficácia.  

Assim, a doutrinadora reputa inconstitucional a forma como os Estados vêm praticando 

a glosa, uma vez que as sanções são excepcionais. Segundo ela, para que não se configure 

ofensa ao princípio da não cumulatividade, ao da segurança jurídica, ao da livre iniciativa e ao 

da liberdade de se estabelecer no território nacional, são requisitos essenciais para imposição 

das restrições ao direito de crédito: a) reconhecimento da nulidade do crédito ou sua ineficácia, 

por parte do Poder Judiciário, ou denúncia das irregularidades e reconhecimento da mesma 

nulidade por parte do próprio Estado interessado; b) publicidade da decisão judicial ou do ato 

administrativo normativo ilegais e ilegítimos dos quais eivaram os incentivos ou benefícios  

fiscais  concedidos por outros Estados, em desconformidade com a legislação de regência do 

tributo; c) impossibilidade de cobrança retroativa do tributo ou de estorno retroativo do crédito 

anulado, antes da publicação da decisão judicial ou do ato administrativo referido em b; d) 

inconstitucionalidade da imposição simultânea das sanções, previstas no art. 8º, por ofensa ao 

princípio da não cumulatividade; e e) impossibilidade de interpretação analógica das sanções, 

que ali são postas em número clausus, sendo vedado aos Estados a criação barreiras 

alfandegárias. 

 

1.2.8. Autuações Federais quanto a Subvenção para Investimento ou Custeio 

Concomitante às discussões que permeiam a subsistência ou não dos benefícios e 

incentivos fiscais no sistema tributário nacional, a Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(SRFB) impõe sua cota ao desconsiderar os benefícios e incentivos fiscais concedidos pelos 

Estados como subvenção para investimento, gerando inúmeras autuações em todo território 

nacional35. 

                                                           
35 PAFs nº11516.721250/2014-05 (SC); nº19515.721790/2013-11 (GO); nº 11516.720034/2013-53 (SC);  
nº11618.000542/2005-63 (PR); nº 11041.00512/2005-29 (RS); 11041.000614/2004-63  (RS); 
10283.005508/2003-80 (AM); 10.380.009536/2003-78 (CE); 10120.724276/2013-05 (GO); 10380.016589/2008-
50 (CE); 10380.727457/2014-03 (CE); 11516.723135/2012-03 (SC); 10380.730689/2014-31 (CE); 
16561.720180/2013-57 (GO); 10480.727379/2012-49 (PR); 13502.000951/2009-16 (BA); 13116.7212294/2011-
12 (GO); 10.920.724243/2012-51 (SC); 15578.000348/2010-10 (ES); 11516.720633/2013-77 (SC); 
10120.723741/2012-00 (PI); 10480.720836/2013-55 (PE); 10530.723956/2009-95 (BA); 10980.729381/2012-11 
(PR); 10280.722993/2009-75 (PA);  10283.005503/2003-57 (AM) 
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No que tange à sua conceituação, a palavra subvenção encontra sua origem etimológica 

no latim, em subventio, de subvenire, que significa socorrer, ajudar, auxiliar.  

As subvenções de investimento estão definidas no § 4º, do art. 12 da Lei nº4.320/64; 

§ 4º Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a 

execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis 

considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os 

programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e 

material permanente e constituição ou aumento do capital de empresas que 

não sejam de caráter comercial ou financeiro.  

 

Nesse conceito estão abrangidas as transferências para implantação de unidades de 

empresa, sua expansão, inclusive despesas com planejamento, aquisição de imóveis, 

equipamentos e materiais permanentes necessários a essa implantação ou expansão. 

A legislação tributária por sua vez denomina de subvenção as transferências de renda e 

capital recebidas pela pessoa jurídica porque (a) em regra elas têm origem no setor público (e 

assim são designadas no orçamento e contabilidades públicas) e (b) a expressão é usada, com o 

sentido de transferência de renda, no direito privado (Cód. Civil, art. 1.172). 

Dessa forma, a subvenção, na qualidade de instrumento viabilizador de interesses 

públicos, submete-se a regime jurídico próprio e pode comportar variados critérios de eleição 

para sua efetivação, sem que isto implique o desvirtuamento do instituto jurídico. Com efeito, 

a subvenção, que pode ser concedida pela União, pelos Estados e pelos Municípios, atende à 

necessidade de se fomentar o desenvolvimento de determinados setores econômicos ou regiões 

nos quais haja o interesse público especial. 

As subvenções correntes, que a lei tributária trata como direcionadas para o custeio ou 

para a operação, são aquelas concedidas à pessoa jurídica para que esta possa fazer frente aos 

seus custos, por assim dizer, comuns ordinários, como, por exemplo, necessidades de caixa ou 

determinados déficits operacionais.  

As subvenções para investimentos, por sua vez, caracterizam-se pela destinação dos 

recursos à empresa para que sejam aplicados em sua expansão, em alocação de valores para 
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implementar seu parque industrial, ou ainda, por exemplo, para que desenvolva novas 

atividades econômicas.  

Como já dito, as subvenções para investimentos distinguem-se das subvenções para 

custeio na medida em que as primeiras são não tributáveis, prestam-se à expansão de atividades 

econômicas relevantes para o Estado, enquanto as subvenções correntes (para custeio e 

operações) fazem face às despesas correntes da empresa beneficiária, sendo alcançadas pela 

tributação.  

 O art. 392 do Decreto nº 3.000, e 26 de março de 1999  - Regulamento do Imposto de 

Renda (RIR),  consubstancia, uma regra de caráter geral, que determina a inclusão desses 

valores no lucro operacional e, consequentemente, sua tributação pelo IRPJ; a segunda, 

constante do Art. 443, deste mesmo diploma legal, é uma regra de exceção, que exclui da base 

de cálculo desse tributo as subvenções  para investimento, determinando que (a) sejam 

registradas como reserva de lucro, atualmente (podendo ser utilizada para absorver prejuízo ou 

incorporar ao capital social) e (b) sejam devidamente demonstrada no balanço do contribuinte. 

 A norma jurídica, portanto, autoriza a anulação dos efeitos no cálculo do lucro real, do 

reconhecimento em conta de resultado, do valor da subvenção para investimento, inclusive de 

quantia relativa à isenção ou a redução de impostos. 

As mudanças  na contabilização trazidas pela  Lei nº 11.638/2007,  Lei nº 11.941/2009 

e Lei nº 12.973/2014,  determinaram a exclusão  das subvenções para investimentos  da base 

de cálculo do  IRPJ, como meio de reforçar a capitalização das empresas, reconhecendo que as 

transferências de capital efetuadas mediante aquelas subvenções  já eram isentas do IRPJ por 

força do art. 38 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e assim permanecem, não obstante a sua 

contabilização como receita, desde que posteriormente mantidas em reservas de lucros.  

Com efeito, a mera mudança de contabilização das subvenções não altera sua natureza 

jurídica, mantendo-se a não tributação pelo IRPJ e a CSLL, sendo o registro contábil 

decorrência do tipo de subvenção, e não critério de determinação. 

Entretanto, foi no Art. 30 da Lei nº12.973/2014, que determina a regra de 

contabilização que o legislador incluiu os parágrafos 4º e 5º, determinando ali que os benefícios 

concedidos no âmbito do ICMS são considerados como subvenção para investimento, vejamos 

o artigo em sua integralidade; 
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Art. 30.  As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou 

redução de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão 

de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não 

serão computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em 

reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, que somente poderá ser utilizada para: 

I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente 

absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou 

II - aumento do capital social. 

§ 1o  Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a 

reserva à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes. 

§ 2o  As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não 

seja observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está 

prevista no caput, inclusive nas hipóteses de: 

I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao 

titular, mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a 

incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões 

decorrentes de doações ou subvenções governamentais para investimentos; 

II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital 

social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com 

posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que 

a base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das 

exclusões decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para 

investimentos; ou 

III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios. 

§ 3o  Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou 

lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções 

governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de 

lucros nos termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados 

lucros nos períodos subsequentes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art195a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art195a
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§ 4o  Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 

imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição 

Federal, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são 

considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros 

requisitos ou condições não previstos neste artigo.                  (Incluído 

pela Lei Complementar nº 160, de 2017) 

§ 5o  O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.  

 

Para efeitos fiscais, a não tributação das subvenções para investimentos fica 

condicionada:  

(a) ao registro em conta de reserva de lucro;  

(b) devem ser utilizadas para absorção de prejuízos ou aumento de capital; 

(c) deve haver a recomposição da reserva à medida que forem apurados lucros nos 

períodos subsequentes; 

Assim, uma vez auferida a subvenção, deverão ser obedecidas as três regras acima, sob 

pena de os valores auferidos se submeterem à tributação.  

A exegese dos parágrafos incluídos pela LC nº 160/2017, aponta para o legislador 

estadual e para o contribuinte. Quando a LC diz que “são considerados” para investimento e 

devem ser assim contabilizados, não traz distinção entre aqueles que exigem contrapartida, 

ou não. 

Na ciência contábil que determina a forma de contabilização do benefício é onde se 

confirmará então a natureza da subvenção, que o próprio Legislador em Lei Complementar 

(Art. 155, §2º, XII da CF/88)   já afirmou que é de investimento. 

Tal mando legal – benefícios fiscais são considerados como subvenção para 

investimento -  é necessário porque desde o §2º do art. 38 do Decreto-lei nº 1.598/1977 – ou 

seja, há mais de quarenta anos, a forma de contabilização da subvenção para investimento 

estava expressa, diferindo-se da atual somente naquilo que a ciência contábil evoluiu, sem 

contudo modificá-la para efeitos fiscais, e muito menos em sua essência. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp160.htm#art9.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp160.htm#art9.
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O que não impediu a RFB de autuar as empresas com base especialmente no Parecer 

CST nº 112/1978, que trazia como premissa para caracterização como subvenção para 

investimento três pontos: 

 

I – A intenção do subvencionador de destiná-la para investimento; 

II – A efetiva e especifica aplicação da subvenção, pelo beneficiário, 

nos investimentos previstos na implantação ou expansão do 

empreendimento econômico projetado; e  

III – o beneficiário da subvenção deve ser a pessoa jurídica titular do 

empreendimento econômico. 

A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), não se 

distanciava desta fundamentação. 

Da análise da legislação aplicável, da jurisprudência administrativa e das diversas 

Soluções de Consulta existentes, tais parâmetros eram reiterados, com exceção da exigência 

que impunha sincronismo entre o recebimento e a aplicação dos recursos no empreendimento 

econômico, exigindo a utilização pari passu, entre a entrada da subvenção e a realização do 

investimento. 

Neste sentido, é possível afirmar que havia total insegurança jurídica quanto ao gozo 

dos benefícios fiscais de ICMS, o que refletia no resultado auferido de carga tributária total, já 

que a União poderia ao fim tributar parte do ICMS que o Estado abriu mão. 

A alteração disposta na LC nº 160/2017 tem efeito retroativo para os processos ainda 

não julgados, por esta razão na sessão do dia 18 de janeiro de 2018, a 1ª Turma da Câmara 

Superior de Recursos Ficais (CSRF) proferiu a resolução nº 9101-000.039, decidindo pelo 

sobrestamento do processo administrativo em que se discutia a caracterização de determinado 

incentivo estatal como subvenção para investimento. 

O julgamento ocorreu com base no entendimento de que há regras claras sobre a 

aplicação da Lei Complementar nº 160/2017 aos processos em curso, bem como que há prazo 

para que os entes federativos cumpram as exigências previstas na Lei Complementar nº 
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160/2017, regulamentadas pelas Cláusulas Segunda, Terceira e Quarta do Convênio ICMS nº 

190/2017. 

Nesse mesmo sentido, foram as outras resoluções proferidas pela CSRF, na sessão de 

julgamento do dia 07 de fevereiro de 2018: resolução nº 9101-000.042 e resolução nº 9101-

000.043 e que também vem ocorrendo nas Câmaras baixas. 

Em suma, o CARF aguardará o prazo de Dezembro/2018 para que sejam cumpridas 

todas etapas determinadas pelo Convênio ICMS nº 190/2017, para então voltar a julgar os 

processos que tratam sobre a matéria. 

Das Resoluções extrai-se que para consideração de benefício fiscal como subvenção 

para investimento nos termos do Art. 30 da Lei nº 12.973/2014, permanecem duas exigências, 

quais sejam: (i) intenção do Estado em estimular a implantação e expansão de 

empreendimentos, (ii) registro em reserva de lucros. 

Importante notar que a exigência de intenção do legislador não está expressa na LC e 

nem sempre estará expressa na legislação estadual, tal ponto parece-nos destoar do novo 

diploma legal que visa dar fim às discussões. 

Sem a confirmação das autuações no CARF, o caminho natural é que a Receita 

Federal do Brasil deixe de autuar as empresas neste viés.  

 

2. A Lei Complementar nº 160/2017 

 

2.1. O processo legislativo  

Em 2015, dentre os Projetos de Lei existentes buscando equacionar a Guerra Fiscal, o 

PLS-C 130/2014, de autoria da senadora Lúcia Vânia, pretendia convalidar os incentivos e 

benefícios de ICMS concedidos irregularmente.  

Na apresentação do Projeto, a Senadora apresentou justificativa na qual reconhecia o 

viés político, destacando a polêmica exigência de unanimidade para aprovação de Convênio 

CONFAZ para concessão dos benefícios e incentivos fiscais e as inúmeras discussões políticas, 

econômicas e doutrinárias dela derivadas e também a intensa a discussão acerca da melhor 
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maneira de equacionar as problemáticas envolvendo a “guerra fiscal” do ICMS, ocorrida em 

2013. 

Quanto ao caráter jurídico, apontou a consolidação da jurisprudência no Supremo 

Tribunal Federal no sentido de declarar inconstitucionais os incentivos fiscais relativos ao 

ICMS concedidos à revelia do Confaz, ou seja, sem a aprovação unânime por parte dos Estados 

e do Distrito Federal, o que gerou insegurança jurídica para os entes federados, mas, 

principalmente, para os contribuintes beneficiados, que se viam na iminência de serem cobrados 

pelos créditos tributários resultantes da invalidação, pelo STF, das normas de concessão das 

benesses fiscais.  

Por fim, enfatizou a necessidade de retomar a proposta de convalidação para dar um fim 

à chamada “guerra fiscal”. 

E propôs, então, projeto de lei com o objetivo de solucionar definitivamente e sem 

maiores delongas a problemática dos créditos tributários constituídos em decorrência de 

benefícios ou de incentivos fiscais ou financeiros vinculados ao ICMS instituídos em desacordo 

com o previsto no § 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 24, de 1975, bem como convalidar 

aqueles atualmente em vigor.  

 Nesta esteira, o senador Ricardo Ferraço apresentou emenda para fixar o quórum de 

deliberação em 2/3, seguindo a fórmula do artigo 12, §3º, da Lei Complementar 24/1975. 

Exigiu-se, adicionalmente, a anuência de 1/3 das unidades federadas de cada região, de modo 

a garantir-se o equilíbrio regional.  

QUÓRUM TOTAL 2/3 18 ESTADOS  

 

QUÓRUM POR REGIÕES 1/3 (5 REGIÕES) 

 

NORTE: 7 ESTADOS 3 

NORDESTE: 9 ESTADOS 3 

CENTRO-OESTE: 4 ESTADOS E O DISTRITO 

FEDERAL 

2 

SUDESTE: 4 ESTADOS 2 

SUL: 3 ESTADOS 1 

Tabela 2: Quórum de aprovação do Convênio ICMS nos termos da LC nº 160/2017. 
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Fonte: produzido pela autora 

 

O senador Luiz Henrique construiu um texto de consenso, que foi aprovado, com alguns 

ajustes, em Plenário, por expressiva maioria (52 votos a 6). 

Remetido o projeto à Câmara dos Deputados, onde tramitou como PLP 54/2015, foi 

apresentado substitutivo pelo deputado Alexandre Baldy, também aprovado em Plenário por 

ampla maioria (386 votos a 25). 

Em razão das modificações havidas, o projeto retornou ao Senado, como SCD 5/2017, 

o qual foi relatado pelo senador Ricardo Ferraço, cujo parecer foi aprovado em Plenário por 

unanimidade (53 votos, incluída 1 abstenção), acrescido de destaque (43 votos a 3). 

O texto final remetido à sanção presidencial teve dois vetos – posteriormente derrubados 

pelo Congresso Nacional – e foi publicada a Lei Complementar nº 160, de 07 de agosto e 2017, 

no Diário Oficial da União do dia 08 de agosto de 2017, com a seguinte Ementa: 

 

“Dispõe sobre convênio que permita aos Estados e ao Distrito Federal deliberar 

sobre a remissão dos créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes de 

isenções, incentivos e 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 

e a reinstituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais”. 

 

 

2.2. A Competência da Lei Complementar quanto ao ICMS 

 As Leis Complementares posicionam-se hierarquicamente superiores às leis ordinárias, 

às leis delegadas, às medidas provisórias, aos decretos legislativos e às resoluções (Art. 59 da 

CF/88). Com quórum especial, maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional e 

emanadas do Poder central tem caráter nacional. 

 Em matéria tributária o Art. 146 da Constituição Federal reservou à Lei Complementar 

competência para estabelecer normas gerais. Quanto ao ICMS foi mais especifica, quando o 
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Art. 155, §2º, XII da Constituição Federal de 1988, atribui à Lei Complementar definições que 

submeteram o tributo a uma moldura mais hermética, stricto sensu. Aroldo Gomes de Mattos36, 

aponta que o Constituinte de 1988 o fez, tendo em vista a experiência vivenciada com a 

sedimentação do ICM desde 1967, e elenca ainda as seguintes razões: 

 

a) Dar ao ICMS um tratamento uniforme em todo o território nacional, por 

ser um imposto a ser instituído fracionariamente pelos Estados; 

b) Expungir possíveis conflitos de competência entre os entes tributantes ou 

cumulação dos impostos incidentes sobre o consumo (ICMS x IPI x ISS), 

principalmente nas atividades mistas, conforme já advertia Geraldo 

Ataliba, pois “onde cabe ISS, não cabe ICM; onde cabe ICM, não cabe 

ISS, onde cabe ISS, não cabe IPI, onde cabe IPI, não cabe ISS. Isto é 

radical na Constitição”; 

c) Definir seus contribuintes e o local das operações relativas à circulação de 

mercadorias e da prestação dos serviços tributáveis; 

d) Dispor sobre o complexo e controvertido regime de substituição tributária 

“para frente” e “para trás” , elegendo, inclusive, os respectivos 

contribuintes substitutos e substituídos; 

e) Coibir a “guerra fiscal” para atrair investimento, tão a gosto das 

pessoas jurídicas tributantes, através de um sistema nacional rígido 

de desonerações fiscais e incentivos financeiros, já regrado pela Lei 

Complementar 24/75, com certas perplexidades, na vigência da 

Constituição Federal anterior; e 

f) Disciplinar o regime de compensação do imposto, matéria de 

transcendental importância econômico-tributária, dando praticidade ao 

princípio da sal não-cumulatividade, inclusive quanto à problemática dos 

saldos credores acumulados. 

 

A Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir publicada oito (08) anos após a Constituição 

Federal supre as atribuições constitucionais relacionadas ao ICMS. A necessidade de norma de 

caráter nacional, para regrar um tributo de competência estadual é explicável, pois, se permitido 

                                                           
36 Aroldo Gomes de Mattos, ICMS Comentários à Legislação Nacional. Pág. 33 
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que cada Estado editasse suas próprias e pretensiosas normas para lançar e arrecadar ICMS, 

seria uma balburdia tributária, um verdadeiro caos nacional. 

 Relativamente, à letra g do dispositivo Constitucional, ao qual Gomes de Mattos, viu 

razão para coibir a guerra fiscal com um sistema nacional rígido, a Lei Complementar nº 24/75, 

insuficiente no regime anterior, continuou regulando a forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados, por 42 anos até a Lei Complementar nº 160/2017, que não a revoga, mas vem na 

tentativa de solucionar os problemas advindos de sua não aplicação. 

Considerada uma exceção, já que em regra as Lei Complementares em matéria tributária 

contém normas impositivas que deverão ser reproduzidas em leis ordinárias locais (CTN, art. 

97),  a Lei Complementar nº 24/1975 é autoaplicável, como explica Paulo de Barros Carvalho37: 

 

“Sobre a Lei Complementar nº 24/75, veiculando normas gerais e abstratas, 

não necessita da expedição de outras regras de lei complementar ou de 

qualquer outro estatuto normativo para que alcance suas finalidades. A 

mencionada Lei visa instrumentalizar os Estados e o Distrito Federal, no 

sentido de dar-lhes competência para, mediante normas gerais e abstratas ou 

individuais e concretas, realizarem as matérias sobre que dispõe. Sendo assim 

é auto-aplicável”. 

 

Quando se tratar de normas com eficácia plena ou contida as Leis Complementares são 

declaratórias ou interpretativas, não podem restringir, ampliar ou inovar o comando 

constitucional. Somente quando tratarem de normas de eficácia limitada que requerem, para 

produzir totalmente seus efeitos, novas disposições normativas dos direitos nela consagradas, é 

que poderão integrá-las, observando rigidamente os princípios fundamentais do Estado 

Democrático de Direito. 

 

                                                           
37  ICMS – Incentivos – Conflitos entre Estados – Interpretação”, Revista de Direito Tributário nº 66, São Paulo: 

Malheiros, p. 108 
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2.3. Soluções apontadas na Lei Complementar nº 160/2017 

As questões apontadas ao longo do trabalho, a inconstitucionalidade iminente, a glosa 

de crédito em operações interestaduais e as autuações da Receita Federal do Brasil ao considerar 

os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos Estados como subvenção para custeio, são 

problemas que foram alvo da norma publicada no  dia 08 de agosto de 2017 no Diário Oficial 

da União -  a Lei Complementar nº160 de 07 de agosto de 2017, que trata da remissão e 

reinstituição dos benefícios fiscais concedidos sem aprovação do CONFAZ. 

A nova Lei Complementar, inicia um novo capítulo na chamada Guerra Fiscal, 

afunilando as soluções possíveis e passa a ser então objeto central do presente estudo. 

Como já mencionado, a Lei Complementar nº 160/2017 trata primordialmente da 

instituição do Convênio CONFAZ no qual será estabelecida remissão para créditos tributários 

passados e sobrevida para o futuro dos benefícios atualmente em vigor. 

Ela traz ainda duas condicionantes mínimas que deverão constar do Convênio e ser 

rigorosamente observadas pelos Estados; 

 

1 – A publicação de todos os benefícios no Diário Oficial; 

2 – O registro e o depósito de toda legislação, vigor até o dia da publicação da LC, dos 

Estados e do DF acerca do tema no CONFAZ, que deverá criar um “Portal da Transparência 

Tributária” em seu site para exibir o conteúdo.  

 

Cumpridas estas condicionantes, os benefícios passarão a ter uma sobrevida, definido por 

atividade pelos prazos descritos no quadro abaixo, a partir do ano posterior à produção de 

efeito do Convênio; 

Agropecuária, Industriais, Agroindustrial 

e Infraestrutura Rodoviária, Aquaviária, 

Ferroviária, Portuária, Aeroportuária e de 

Transporte Urbano 

 

 

15 anos 
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Manutenção e Incremento de atividades 

Portuária e Aeroportuária vinculadas ao 

Comércio Internacional 

 

8 anos 

Comércio 5 anos 

Operações Interestaduais com produtos 

agropecuário e vegetais in natura 

 

3 anos 

Demais 1 ano 

Tabela 3: Prazo de sobrevida dos benefícios fiscais por atividade. 

Fonte: produzido pela autora 

 

Importante observar, portanto, que, como o Convênio ICMS 190/2017 foi aprovado em 

2017 e publicado em 2017, o prazo de vida dos benefícios e incentivos fiscais se iniciará em 

2018.  

 A Lei Complementar ressalta que as normas concessivas de benefício registradas e 

depositadas no CONFAZ permanecerão vigentes e produzindo efeitos nos termos depositados, 

não impedindo que sejam revogados ou diminuídos pelos Estados, proibindo, porém, que sejam 

aumentados os benefícios. 

No que diz respeito à manutenção dos benefícios, a norma traz ainda a possibilidade de 

extensão dos benefícios existentes para novos empreendimentos, dentro do prazo limite. E, 

ainda, permite uma “cola” de benefícios concedidos por outro Estado da mesma região. Estas 

duas possibilidades deverão gerar algumas batalhas, neste novo capítulo da Guerra Fiscal, 

especialmente, com o afastamento das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal expresso 

num dos poucos artigos que não tratam diretamente do Convênio. 

 Além da remissão do passado e constitucionalização dos benefícios por um prazo futuro, 

a Lei Complementar busca afastar também as discussões sobre glosa de crédito de ICMS em 

operações Interestaduais, com efeitos retroativos à concessão do benefício. 

 Por fim, para impedir que os esforços para acabar com Guerra Fiscal caiam por terra e 

os Estados e o DF façam novas concessões posteriores à publicação da Lei Complementar, há 

previsão de proibição de transferências e empréstimos da União para os entes federativos que 

violarem a LC, após julgamento de representação feita ao Ministro da Fazenda. 
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 Num paralelo entre as soluções apresentadas pela Lei Complementar nº160 e as questões 

judicializadas postas – a saber, extinção do quórum unânime, inconstitucionalidade dos 

benefícios fiscais concedidos de forma unilateral, remissão dos créditos tributários diante da 

declaração de inconstitucionalidade e a glosa de créditos de ICMS nas operações interestaduais, 

vemos, desde logo, que a nova Lei Complementar afasta a votação unânime somente para o 

Convênio de que trata a lei, sendo mantida a unanimidade e, portanto, a arguição de preceito 

fundamental, para qualquer outro benefício ou incentivo concedido após sua publicação. 

 Relativamente aos benefícios concedidos até a data de publicação da Lei Complementar 

e que serão objeto do Convênio, os Estados e o DF, deverão publicar Lei própria posterior à 

aprovação do mesmo, para atender a regra de concessão sob votação do CONFAZ, o que torna 

os benefícios constitucionais. 

Restam, então, as questões referentes à remissão e à glosa, ambas aguardando 

julgamento de Recursos Extraordinários no Supremo Tribunal Federal com Repercussão Geral 

reconhecida e a respeito dos quais a Lei Complementar nº160/2017 propõe soluções. 

Ressalta-se ainda o conteúdo do art. 4º do referido o diploma: 

 

Art. 4º - São afastadas as restrições decorrentes da aplicação do art. 14 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que possam comprometer a 

implementação das disposições desta Lei Complementar. 

 

Assim, é imperioso destacar que, à luz do acima disposto, os chefes dos poderes 

executivos não poderão ser penalizados pela Lei Complementar nº 101/200 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) por concederem remissão dos créditos passados. 

 

2.3.1. Constitucionalidade dos benefícios para o futuro 

 

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: 
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(...)  

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. 

 (...) 

Lei Complementar nº 160/2017 

 

Embora este não seja o tema principal deste trabalho, cabe aqui mencionarmos a 

reinstituição dos benefícios ora vigentes, proposta pela LC.  

O inciso II do Art. 1º da Lei Complementar nº 160/2017, prevê que mediante Convênio 

CONFAZ os Estados poderão reinstituir as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais concedidos sem aprovação do CONFAZ que se encontrem em vigor. 

Para que a deliberação ocorra no âmbito do CONFAZ, diferentemente do que ocorreu nas 

últimas décadas,  a Lei Complementar afasta o principal obstáculo para a implementação da 

discussão - o quórum unânime, prevendo um quórum mínimo de 2/3 das unidades federadas e 

1/3 das unidades federadas integrante de cada uma das 5 (cinco regiões)38. 

O quórum especial, não é definitivo, e não será imposto para votação direta dos benefícios 

e incentivos fiscais a serem reintroduzidos no âmbito da Lei Complementar, o quórum parcial 

será utilizado para votação do Convênio Regulador, que trará como condição mínima a 

obrigatoriedade de publicidade dos atos concessivos em duas formas: 

Primeiro, os Estados deverão publicar em seus respectivos Diários Oficiais uma Lei 

dando publicidade e transparência a todos os benefícios e incentivos concedidos à revelia do 

CONFAZ.  

E na sequência efetuarão o registro e o depósito dos atos concessivos dos referidos 

benefícios no “Portal da Transparência Tributária”, criado no site do CONFAZ, para exibir 

                                                           
38 Art. 2o O convênio a que se refere o art. 1o desta Lei Complementar poderá ser aprovado e ratificado com o voto 

favorável de, no mínimo: I - 2/3 (dois terços) das unidades federadas; e II - 1/3 (um terço) das unidades federadas 

integrantes de cada uma das 5 (cinco) regiões do País.  
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toda a legislação dos Estados e DF concessiva de quaisquer tipos de benefícios e incentivos que 

estejam em vigor até o dia 08 de agosto de 2017, dia que a Lei Complementar foi publicada.   

Com a publicação do Convênio e o cumprimento das condicionantes mínimas nele 

estabelecidas, os Estados estarão autorizados a concederem e prorrogarem os respectivos 

benefícios e incentivos anteriormente concedidos sem aprovação do CONFAZ, pelos prazos já 

descritos.  

O prazo inicial para contagem do prazo de prorrogação é o ano posterior à produção de 

efeito do Convênio, assim, tendo sido o Convênio publicado em 2017, os benefícios fiscais 

poderão ser prorrogados até 2032.  

Resguardando a competência constitucional, neste limite temporal, os atos concessivos 

concedentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

vinculados ao ICMS, cujas exigências de publicação, registro e depósito, foram atendidas 

permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas regulamentadoras nas respectivas 

unidades federadas. 

Os Estados poderão revogar ou modificar o ato concessivo ou reduzir, nunca aumentar, o 

alcance ou o montante das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais 

antes do termo final de fruição. E, também, concedê-los a outros contribuintes estabelecidos 

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

A legislação enfatiza a necessidade de transparência das normas, exigindo inclusive que 

as unidades federadas deverão manter atualizadas no Portal Nacional da Transparência 

Tributária informações sobre as isenções, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-

fiscais vinculados ao ICMS. 

Ainda, na esteira da manutenção dos benefícios, os Estados poderão aderir às isenções, 

aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais concedidos ou prorrogados por outra 

unidade federada da mesma região.  

Restando claro a intenção do legislador de equalizar e estabelecer um controle sobre os 

benefícios fiscais concedidos em todo país. 
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2.3.2 Afastamento da Glosa de Crédito 

Como já explanado em Capítulo anterior, a ocorrência de glosa de créditos de ICMS em 

decorrência de operações interestaduais pode ou não ser considerada inconstitucional, pois, a 

depender da interpretação da natureza do crédito, este fere o princípio da não-cumulatividade. 

Todavia, encontra respaldo também no Art. 8º, I da Lei Complementar nº 24/75, que 

expressamente determina que a não observância de seus ditames, notadamente, da aprovação 

unânime pelo CONFAZ para concessão de benefício ou incentivo fiscal, acarreta a ineficácia 

do crédito fiscal atribuído ao estabelecimento receptor da mercadoria. 

Em que pese a defesa de que este artigo já estaria superado, a Lei Complementar nº 

160/2017 afasta esta argumentação, vedando a restituição, a compensação e a apropriação de 

crédito extemporâneo do ICMS. 

 Com ênfase provável na impossibilidade de concessão da remissão, já que assim inicia 

o artigo, questão que entendemos talvez não seja resolvida sem a manifestação do Supremo 

Tribunal Federal, tem também o foco de debelar o litigio existente em torno da glosa de crédito 

nos moldes até então praticados. 

 

2.3.3. Benefícios como Subvenção para Investimento  

 Os artigos 9º e 10 da Lei Complementar nº 160/2017 foram inicialmente vetados pelo 

Presidente da República sob a seguinte justificativa trazida na mensagem de veto nº 276, de 07 

de agosto de 2017 (D.O.U 08/08/2017):  

“Os dispositivos violam o disposto no artigo 113 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), incluído pela Emenda Constitucional 

no 95, de 2016 (‘Novo Regime Fiscal’), por não apresentarem o impacto 

orçamentário e financeiro decorrente da renúncia fiscal. Ademais, no mérito, 

causam distorções tributárias, ao equiparar as subvenções meramente para 

custeio às para investimento, desfigurando seu intento inicial, de elevar o 

investimento econômico, além de representar significativo impacto na 

arrecadação tributária federal. Por fim, poderia ocorrer resultado inverso ao 

pretendido pelo projeto, agravando e estimulando a chamada ‘guerra fiscal’ 

entre os Estados, ao invés de mitigá-la”. 



66 
 

  

Contudo, em 23/11/2017, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial aos 

artigos, trazendo a Lei a seguinte redação: 

 

Art. 9º O art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes §§ 4o e 5o: (Parte mantida pelo Congresso Nacional) 

"Art. 

30............................................................................................................. 

§4º Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao 

imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, 

concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados 

subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou 

condições não previstos neste artigo. 

§5º O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos 

administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados." 

Art. 10.  O disposto nos §§ 4º e 5º do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio 

de 2014, aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais de ICMS 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, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e 

depósito, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar. 

 

Como se constata, o Art.9º inclui dois parágrafos no Art. 30 da Lei nº 12.973/2014, o 

qual determina que as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de 

impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos 

econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na determinação do 

lucro real,  para fins de exoneração da tributação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IPRJ, 

com reflexo na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. 
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 O § 4º traz veemente inflexão determinando que os incentivos ou benefícios fiscais ou 

financeiro-fiscais concedidos pelos Estados relativos ao ICMS são subvenção para 

investimento. O § 5º busca dar retroatividade à determinação de que os benefícios concedidos 

se enquadram como subvenção para investimento para alcançar as discussões ainda em litigio 

no âmbito do Contencioso Administrativo e Judicial. 

 Ainda, houve a inclusão do Art. 10º que determina que o enquadramento como 

subvenção para investimento alcança inclusive os benefícios e incentivos concedidos ao arrepio 

do CONFAZ, mas que estejam em linha com as determinações da proposta de Lei 

Complementar quanto à publicidade e transparência dos atos. 

 Portanto, resta sedimentada a questão da natureza de subvenção para investimentos das 

verbas provenientes de benefícios e incentivos fiscais concedidos pelos Estados e pelo DF. 

 

2.4. A Remissão dos créditos tributários nos termos da Lei Complementar nº 

160/2017 

 

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; 

(...) 

Lei Complementar nº 160/2017 

 

Ao longo das décadas de discussão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade 

dos benefícios e incentivos fiscais, os Estados cujos benefícios fiscais foram declarados 
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inconstitucionais, depararam-se com a exigência da cobrança dos créditos tributários passados 

nos termos do Art. 8º, II da Lei Complementar nº 24/75. 

A Lei Complementar nº 160/2017, prevê logo em seu Art. 1º, I, que os Estados 

deliberem sobre Convênio junto ao CONFAZ, para 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 da mesma. 

Após a publicação do Convênio CONFAZ regulador, os Estados deverão publicar Leis 

de remissão próprias, e neste sentido, vale ressaltar que a previsão da Lei Complementar 

independe de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, alcançando 

todo aquele que foi concedido à revelia da aprovação unânime do CONFAZ. 

Para o trabalho ora proposto, este é o ponto mais relevante que será detalhadamente 

analisado a seguir. 

 

3. A Remissão  

 

3.1. A Remissão como Solução apresentada na Lei Complementar nº 160/2017 e no 

Convênio ICMS nº 190/2017 
 

Um dos problemas da Guerra Fiscal é o passivo tributário referente aos anos fruídos dos 

benefícios e incentivos fiscais. Mesmo com observância do prazo decadencial, a possibilidade 

de declaração de inconstitucionalidade da legislação concessiva e a consequente cobrança do 

ICMS desonerado tornava o passado incerto, trazendo insegurança jurídica aos contribuintes. 

A cobrança do ICMS anteriormente desonerado, decorre tanto do incentivo e benefício 

que uma vez declarado inconstitucional é retirado do mundo jurídico e torna o crédito tributário 

devido, quanto pela sanção disposta no Art. 8º, II da Lei Complementar nº 24/75, que declara a 

exigibilidade do imposto não pago e a ineficácia da Lei ou ato que conceda remissão de 

benefícios concedidos sem observância da mesma; 
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Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta Lei acarretará, cumulativamente: 

(...) 

Il - a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato 

que conceda remissão do débito correspondente 

 

Ao longo dos anos os entes federativos que tinham sua legislação declarada 

inconstitucional, publicavam Leis de Remissão. Num primeiro momento, após a declaração de 

inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, as unidades federadas concediam 

remissão dos créditos tributários unilateralmente.  

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal considerou a prática, como forma de 

reestabelecer os efeitos dos benefícios fiscais declarados inconstitucionais, chamando de 

“drible” às decisões e desprezo pela decisão daquele Tribunal, o que ficou registrado no 

julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.179/SP, da 

relatoria do ministro Carlos Velloso. Por unanimidade, o acórdão foi assim ementado:  

 

[…] GUERRA FISCAL PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO DRIBLE. 

Surge inconstitucional lei do Estado que, para mitigar pronunciamento do 

Supremo, implica, quanto a recolhimento de tributo, dispensa de acessórios 

multa e juros da mora e parcelamento. Inconstitucionalidade da Lei nº 3.394, 

de 4 de maio de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 26.273, da mesma data, 

do Estado do Rio de Janeiro. (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

2.906/RJ, Diário da Justiça de 29 de junho de 2011)  

 

E nas palavras do então Relator, Ministro Marco Aurélio, que proferiu o seguinte voto:  

 

A toda evidência, está-se diante de diploma a merecer censura não só em razão 

do conflito com a Carta da República, considerada a denominada guerra fiscal, 

mas também do fato de haver implicado o drible a decisão liminar do 

Supremo. Em outras palavras, a lei ora impugnada e o decreto que a ela se 
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seguiu mostraram-se viciados a mais não poder, porquanto revelaram 

desprezo à instituição maior que é o Supremo. 

 

Para mitigar o que o Supremo Tribunal Federal chamou de “drible” e para modificar a 

jurisprudência então vigente, os Estados passaram a buscar autorização junto ao CONFAZ, 

através de Convênio que permitisse a remissão. 

Como fez o Distrito Federal nos Convênios nº 84/2011 e nº 86/2011, que permitiam a 

remissão de créditos decorrentes de leis declaradas inconstitucionais, pois foram concedidos 

unilateralmente (sem autorização do Confaz), descumprindo-se os artigos 155, § 2º, XII, ‘g’ da 

CF/88, 1º e 2º, §2º, da LC 24/75. 

Conforme descrito em sua ementa, o Convênio nº 84 de 30/09/2011 (Diário Oficial da 

União 05/10/2011) suspende e concede remissão do ICMS relativos aos créditos tributários 

decorrentes do tratamento tributário concedido nos termos da Lei nº 2.483/1999, que estabelecia 

tratamento tributário para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa de 

Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-

DF. 

Logo em seguida, foi publicado o Convênio nº 86 de 30/09/2011 (Diário Oficial da 

União em 05/10/2011) suspendendo e concedendo remissão do ICMS resultante da diferença 

entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido nos termos das Leis 

Distritais nº 2.381/1999 e 4.160/2008, que dispõem sobre regime de apuração do ICMS. 

Após a aprovação dos Convênios no CONFAZ o Distrito Federal, homologando os 

mesmos, publicou a Lei nº 4.732/2011, concedendo a remissão dos créditos tributários.  

Ocorre, que mesmo respaldado pelos Convênios, o Ministério Público questionou a 

remissão concedida e conseguiu liminarmente a suspensão da legislação Distrital, através da 

Medida Cautelar nº 3.802/DF. A decisão liminar fundamentou-se na consideração de que a 

remissão ofertada à créditos tributários oriundos de benefícios fiscais já declarados 

inconstitucionais, seria a implementação de nova desoneração, o que desrespeitaria a decisão 

de inconstitucionalidade declarada anteriormente.  

A decisão, que teve como relator o Ministro Marco Aurélio, entendeu que os Convênios 

não eram capazes de tornar válidas normas já nascidas inconstitucionais. O vício originário, 
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consistente na não aprovação dos benefícios pelo Confaz, não seria superado com a edição 

posterior de Convênio do Confaz. Pois esses atos normativos interestaduais não são capazes de 

tornar válidas normas nascidas inconstitucionais, nos termos da decisão publicada em 

24/04/2015 na AC nº3.802 MC/DF. 

A decisão liminar não restou confirmada no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nem 

no Supremo Tribunal Federal, que em julgamento ocorrido em 07/08/2017, afirmou que na 

jurisprudência do Tribunal a inconstitucionalidade de leis concessivas de desoneração em 

ICMS ocorre apenas se não precedidas de Convênio autorizativo.  

E com base nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica há que se atribuir eficácia 

prospectiva à decisão. Portanto, a concessão de remissão, com a devida observância do art. 155, 

§2º, XII, g, da CF/1988, produz os mesmos efeitos sustentados pela orientação jurisprudencial 

do STF. 

Por outro lado, a decisão reiterou que ainda não foi examinada pelo Plenário a tese de 

inconstitucionalidade de lei remissiva de benefícios fiscais, por afronta à competência do 

Supremo para modulação temporal de declaração de inconstitucionalidade, o que é o 

fundamento pelo qual se reconheceu, a repercussão geral da questão debatida no Recurso 

Extraordinário nº 851.421/DF, reconhecida pelo Plenário do Tribunal sob a relatoria inicial do 

ministro Marco Aurélio. 

 O Recurso Extraordinário nº 851.421/DF, foi interposto buscando efeito suspensivo 

da decisão que cancelou a liminar na AC nº 3.802/MC-DF, e no âmbito do denominado Plenário 

Virtual, a Repercussão Geral foi reconhecida  em 22 de maio de 2015,  sob o Tema nº 817:    

Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, 

perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, 

implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

  No Parecer nº 3.827/201739 apresentado pela Procuradoria-Geral da República, nos 

autos do processo, a PGR se opõe também à remissão com fundamento no disposto no Art. 8º, 

II da LC nº 24/75, que estabelece como uma das consequências da inobservância dos 

                                                           
39 https://www.conjur.com.br/dl/parecer-perdao-creditos-tributarios.pdf pag.12 e 13 
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dispositivos da LC, a exigibilidade do imposto pago ou devolvido e ineficácia da lei ou ato que 

conceda remissão do crédito correspondente, nos seguintes termos: 

 

Créditos do ICMS provenientes de benefícios fiscais declarados 

inconstitucionais por inobservância da exigência de convênio interestadual 

previsto na Lei Complementar 24/1975 e no art. 155, § 2º, XII, da CR, 

enquadram-se, em princípio, na proibição de remissão do art. 8º, II da LC 

24/75. 

  

A PGR defende que não há como dissociar a remissão do crédito de ICMS do benefício 

declarado inconstitucional, especialmente tendo em vista a consequência prevista no Art. 8º, II 

da LC nº 24/75, a cobrança seria na verdade reflexo infraconstitucional da nulidade ab initio 

dos benefícios fiscais, consequência esta que só poderia ser afastada através de modulação de 

efeitos pelo tribunal que pronunciou a inconstitucionalidade.  

 Assinado em 25 de janeiro de 2017, o Parecer fixa a seguinte tese: 

 

Não cabe à legislação infraconstitucional convalidar efeitos de ato normativo 

declarado inconstitucional por violação ao art. 155, §2º, XII, g, da 

Constituição da República, mediante subterfúgio de suspensão de 

exigibilidade e remissão de créditos tributários oriundos da pronúncia de 

inconstitucionalidade, ainda que posteriormente autorizados em convênio 

celebrado por estados e pelo Distrito Federal no Conselho Nacional de Política 

Fazendária. 

  

Em maio/2017, a relatoria foi redistribuída para o Ministro Roberto Barroso e aguarda 

julgamento. 

 Diante deste cenário de incertezas,  o  Art. 1º, I da Lei Complementar nº 160,  prevê 

que os Estados e o Distrito Federal, mediante Convênio celebrado nos termos da Lei 

Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, poderão conceder a remissão dos créditos 

tributários, constituídos ou não, decorrentes das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais 
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ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 

2o do art. 155 da Constituição Federal. 

 Diante da insegurança que alcançou seu grau máximo, prejudicando, além dos 

contribuintes, todas as unidades federativas, reconstruí-la exigiu do legislador uma solução que 

alcançasse o passado – remissão. 

 A intenção do legislador é clara no sentido de dirimir o conflito sobre a remissão dos 

créditos tributários passados. Tanto que no Art. 5º o legislador afasta as sanções de glosa e 

crédito e pagamento do imposto (Art. 8º I e II da LC nº24/75), retroativamente à data de 

concessão do incentivo ou benefício fiscal concedido de forma unilateral; 

 

Art. 5º 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. 8º da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 

1975, 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.  

 

 E, em cumprimento à Lei Complementar, o Convênio  ICMS nº 190/2017, dispôs 

sobre remissão em sua Cláusula Oitava; 

Cláusula oitava 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. 

§ 1º A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula aplicam-se 

também aos benefícios fiscais: 

I - desconstituídos judicialmente, por não atender o disposto na alínea “g” do 

inciso XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal; 

II - decorrentes de, no período de 8 de agosto de 2017 até a data da 

reinstituição, desde que a reinstituição não ultrapasse 28 de dezembro de 2018: 
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a) concessão pela unidade federada a contribuinte localizado em seu território, 

com base em ato normativo vigente em 8 de agosto de 2017, observadas suas 

condições e limites; 

b) prorrogação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo; 

c) modificação pela unidade federada de ato normativo ou concessivo, para 

reduzir-lhe o alcance ou montante. 

§ 2º A remissão e a anistia previstas no caput desta cláusula ficam 

condicionadas à desistência: 

I - de ações ou embargos à execução fiscal relacionados com os respectivos 

créditos tributários, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos 

judiciais respectivos, com a quitação integral pelo sujeito passivo das custas e 

demais despesas processuais; 

II - de impugnações, defesas e recursos eventualmente apresentados pelo 

sujeito passivo no âmbito administrativo; 

III - pelo advogado do sujeito passivo da cobrança de eventuais honorários de 

sucumbência da unidade federada. 

 

A legislação portanto, prevê que os Estados concedam 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 da 

mesma, ou seja dia 08 de agosto de 2017. 

Ocorre, que  a remissão deve ocorrer após instalada a obrigação adstringindo o sujeito 

passivo a pagar o tributo, para que o ente estatal dispense seu pagamento, o que em tese só 

ocorreria após a declaração de inconstitucionalidade do benefício. Ou seja, uma vez que a 

desoneração é retirada do mundo jurídico, o imposto passa a ser devido. Entretanto, a nova 

legislação alcança: 
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a)  Aqueles benefícios e incentivos que não são inconstitucionais, pois ainda não 

adentraram no mundo jurídico porque não são conhecidos; 

b)  Os que não foram declarados inconstitucionais, mas foram concedidos em 

desacordo com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da 

Constituição Federal (Processos em andamento); 

c) E também aqueles que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal, e, portanto, tiveram a norma jurídica exonerativa anulada. 

 

De fato para que a Lei Complementar tenha eficácia plena, no sentido de sua razão de 

existir,  qual seja conceder segurança jurídica à uma situação denominada de guerra, a remissão 

ali proposta deve acobertar os benefícios que se encontram nas três situações (a,b e c). 

Não obstante,  é preciso avaliar algumas hipótese, a primeira diz respeito ao efetivo 

alcance quanto aqueles benefícios e incentivos que não foram declarados inconstitucionais, 

categorias a) e b), pois sendo a remissão uma espécie de perdão, qual a eficácia de sua concessão 

para créditos tributários que não são devidos. 

A segunda hipótese, trata do alcance da remissão para aqueles benefícios e incentivos 

que foram declarados inconstitucionais, categoria c), uma vez que já há no STF discussão acerca 

da impossibilidade da concessão de remissão nestes casos, pois o instituto da remissão após a 

declaração de inconstitucionalidade equivaleria à modulação, e somente aquele Tribunal seria 

o órgão eficaz para concessão.  

E ainda, em que momento os créditos tributários podem ser considerados remitidos, 

tendo em vista as condicionantes de aplicação da própria LC e do Convênio, que possuem 

etapas cuja data vai até dia 28 de dezembro de 201840. 

Para responder analisaremos a natureza jurídica da remissão e a possibilidade de sua 

aplicação nas três situações dispostas e no tempo. 

                                                           
40 Até 29 de março de 2018 os Estados e o Distrito Federal deveriam publicar em seus Diários Oficiais os atos 
normativos de concessão de beneficio vigente em 08 de agosto de 2017, até 30 de setembro de 2018 deverão 
publicar os atos não vigentes em 08 de agosto de 2017 e ainda até 28 de dezembro de 2018 há possibilidade de 
publicação de atos eventualmente esquecidos (Cláusula Terceira); posteriormente, deverão efetuar o registro e 
o depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ de documentos comprobatórios dos atos concessivos, sendo até 
29 de junho de 2018, para os atos vigentes em 08 de agosto de 2017, 28 de dezembro de 2018 para aqueles que 
não estavam mais vigente naquela data (Cláusula Quarta do Convênio Confaz 190/2017) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155§2xiig
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155§2xiig
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3.2. A Natureza Jurídica da Remissão e seu Alcance 

Remissão é perdão. Se o credor perdoa a dívida, está extinto o crédito tributário.  

A remissão pode ser total ou parcial e é prática comum na história da tributação e está 

prevista como forma de extinção do crédito tributário, nos termos do Art. 156, IV do Código 

Tributário Nacional – CTN. 

Para o professor Sacha Calmon, remissão é espécie de norma exonerativa externa, que 

ocorre quando o credor estatal, autorizado por lei, decide dispensar o crédito a que faz jus, 

podendo, inclusive, devolvê-lo. Assim, a Remissão seria definida como dispensa legal de 

tributo devido, definição muitas vezes atribuída, erroneamente, à isenção. 

 

 Exonerações nas hipóteses Imunidades 

 (qualitativas) 

 Isenções 

 

 Redução diretas de base de  

Exonerações Internas cálculo e alíquotas 

 

 Exonerações nas consequências  Deduções tributárias de  

 (quantitativas) despesas presumidas e 

 Concessão de créditos 

 presumidos 

 

     Remissões 

 

  Devolução de tributos pagos 

 legitimamente 
 

Figura 1: Classificação das Exonerações segundo Sacha Calmon. 

Fonte: Sacha, 1999. Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária 
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Em sua teoria, Sacha Calmon explicita que as exonerações ocorrem ou na hipótese de 

incidência do tributo ou na consequência decorrente dela, sendo essa a principal diferença entre 

as exonerações internas e externas. 

Enquanto as exonerações internas estão diretamente relacionadas à hipótese de 

incidência e tem a capacidade de alterar a estrutura interna das normas tributárias, as externas 

não tem esse poder e mantêm intactas as normas, relacionando-se apenas com as consequências 

delas decorrentes. 

Portanto, a principal característica das exonerações externas é o fato de elas estarem 

alheias ao fato gerador do tributo, o que não acontece nas exonerações internas. 

Assim, podemos exemplificar a Remissão, norma exonerativa externa, da seguinte 

forma:  

 

 Remissão 

Hipótese de incidência Consequência 

Haver obrigação de pagar tributo lançado ou 

não 

Ficar o sujeito passivo dispensado de fazê-

lo 

 

As normas que concedem benefícios e incentivos fiscais podem ser consideradas, 

portanto, como regras desjuridicizantes, ocorridas em momento posterior à  relação jurídica 

tributária de pagar o ICMS, desfazendo a preexistente relação jurídica tributária, como entende 

Rubens Gomes de Sousa41, para quem “ na isenção o tributo é devido, porque existe a obrigação, 

mas a lei dispensa o seu pagamento; por conseguinte, a isenção  pressupõe a incidência, porque 

é claro que só se pode dispensar o pagamento de um tributo que seja efetivamente devido.” 

O Art. 172 do CTN42 disciplina as várias situações em que a lei pode autorizar a 

Remissão. À luz do dispositivo, os motivos que ensejam o perdão são: situação econômica do 

                                                           
41 Sousa, Rubens Gomes, Compendio de Legislação Tributária, 3ª ed., Rio de Janeiro, p. 76 
42 Art. 172. A lei pode autorizar a autoridade administrativa a conceder, por despacho fundamentado, remissão 

total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 

I - à situação econômica do sujeito passivo; 

II - ao erro ou ignorância excusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; 

III - à diminuta importância do crédito tributário; 

IV - a considerações de eqüidade, em relação com as características pessoais ou materiais do caso; 
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sujeito passivo, erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto a matéria de fato; 

diminuta importância do crédito tributário; considerações de equidade, em relação às 

características pessoais ou materiais do caso, e condições peculiares a determinada região do 

território da entidade tributante. 

Ao discorrer sobre os motivos da remissão, Sacha Calmon ensina que é ato unilateral 

do Estado-legislador, por motivos elevados e não por simples favor, o que seria contrário aos 

princípios da igualdade e da capacidade contributiva. 

Luis Eduardo Schoueri43, por sua vez, entende que a remissão é uma possibilidade de se 

quebrar a rigidez do lançamento, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto. Para 

ele, claro está que não se pode deixar de cobrar tributo devido e a atividade do administrador 

está sujeita à legalidade. A rigidez, entretanto, não há de ser tamanha a ponto de se 

desconsiderarem peculiaridades do caso concreto que permitam decisão diversa, em nome da 

justiça individual. 

É de fácil constatação o nobre motivo do legislador ao propor a remissão como parte da 

solução da guerra fiscal, especialmente porque considerando como caso concreto a guerra fiscal 

e seu alcance, ela atende mais de um dos critérios legais do Art. 172. 

O primeiro critério, que diz respeito à situação econômica do sujeito passivo, não define 

objetivamente a situação que atrai o favor. Sacha Calmon diz que é um critério vago, estando 

adstrito ao prudente alvedrio do legislador, que deve observar o princípio da razoabilidade, sob 

pena de censura jurisdicional. 

No que diz respeito aos contribuintes que receberam incentivos e benefícios fiscais, não 

é possível afirmar que todos estejam em situação econômica que atraia o favor fiscal, e nem tão 

pouco que isto ocorreria em caso da cobrança do crédito tributário anteriormente exonerado. 

Considerando, porém, o valor de renúncia fiscal declarado pelos Estados, é razoável 

predizer que para muitos seria insuportável economicamente a cobrança do crédito tributário 

que não foi pago em virtude do benefício fiscal. 

                                                           

V - a condições peculiares a determinada região do território da entidade tributante. 

Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o 

disposto no artigo 155. 
43 Schoueri, Luis Eduardo. Direito Tributário, 6.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. P. 679 
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O inciso II do referido artigo trata do erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, 

quanto à matéria de fato. Critério que permite ao Estado corrigir seus erros, tendo em vista o 

cipoal legislativo e a obscuridade das leis e regulamentos.  

A norma concessiva de benefício ou incentivo goza de presunção de legitimidade. Até 

que ocorra sua anulabilidade, está viva no mundo jurídico, gerando seus efeitos e 

consequências. A despeito da jurisprudência pacificamente desfavorável, que frisamos desde já 

não alcançou seu efeito erga omnes, é razoável o enquadramento da remissão apontada na Lei 

Complementar nº 160/2017 para correção da situação escusável do sujeito passivo que utilizou 

do benefício, o que consequentemente permitiria ao Estado corrigir o erro na concessão sem o 

esteio constitucional. 

O terceiro critério pode ser descartado, já que trata da diminuta importância do crédito 

tributário. Em que pese a impossibilidade de se determinar que a cobrança do ICMS 

anteriormente beneficiado geraria uma situação econômica individual que justificasse a 

remissão, não é desarrozoado a afirmação de que este valor seria ínfimo ao ponto de afastar a 

relação custo-benefício de cobrança deste crédito pelas Unidades Federadas. 

Ao apresentar como critério a equidade, é ainda mais vago o inciso IV, podendo gerar 

subjetivismo de uso político, afirma Sacha Calmon.   

O quinto critério, considerado o mais preciso e necessário, aponta as condições 

peculiares de determinada região do território da entidade tributante.  

A soma destes últimos dá suporte à remissão proposta para solucionar a guerra fiscal, 

cujo contexto é de amplitude nacional e, além de jurídico, é também político. O perdão coloca 

todos num mesmo patamar trazendo equidade e possibilitando um novo começo. 

 

3.2.1. Incentivos e benefícios cuja inconstitucionalidade ainda não foi declarada 

Com base na teoria exposta, vemos então que a remissão é perdão que pode ser dado 

pelo legislador, levando em consideração certas condições, as quais enluvam o crédito 

tributário, constituído ou não, decorrente da guerra fiscal, como se para ele fosse criado. 

O primeiro problema porém, é como perdoar juridicamente, o crédito tributário que não 

é devido juridicamente, como é o caso dos incentivos e benefícios que embora conhecidos, uma 
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vez que respaldados em lei estadual própria, foram concedidos sem a observância do disposto 

constitucional, mas que não foram declarados inconstitucionais, seja porque os processos ainda 

não foram julgados, como o do Estado de Goiás, que  possui Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADI nº 2441/2001, em desfavor de seus dois principais programas de 

incentivos FOMENTAR e PRODUZIR, a qual encontra-se com julgamento desde 08/03/2001 

e não teve sua inconstitucionalidade declarada. 

 A Lei Complementar não condiciona o perdão à declaração de inconstitucionalidade, 

ela descreve de forma expressa que aqueles benefícios e incentivos concedidos sem obediência 

aos ditames constitucionais serão alcançados por ela.  

 Entretanto, o ato legislativo que entrou no mundo jurídico munido de presunção de 

legitimidade, enquanto não declarado inconstitucional, obriga a todos a obediência a seus 

comandos, esta presunção é o que gera para a sociedade estabilidade e segurança. 

 Pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, 

todo ato normativo – oriundo, em geral, do Poder Legislativo - presume-se constitucional até 

prova em contrário. Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de 

presunção relativa (ou iuris tantum) de constitucionalidade.  

 Como ensina LUÍS ROBERTO BARROSO:  

“a presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma 

presunção iuris tantum, que pode ser infirmada pela declaração em 

sentido contrário do órgão jurisdicional competente (...). Em sua 

dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância 

necessária pelo intérprete e aplicador do direito:  

(a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a 

possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, 

deve o órgão competente abster-se da declaração de 

inconstitucionalidade;  

(b) havendo alguma interpretação possível que permita afirmarse a 

compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que 

carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela 

interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor”.  
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 Assim,  a Lei desonerativa que concedeu o benefício e incentivo fiscal, enquanto não 

declarada inconstitucional com efeito ex tunc, continua produzindo efeito no mundo jurídico e 

tem plena executoriedade.  

 No âmbito da guerra fiscal, porém, a presunção de validade estava fragilizada em seu 

grau máximo, tanto pela jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal quanto a 

inconstitucionalidade  ex tunc dos benefícios e incentivos concedidos ao arrepio do CONFAZ, 

mas também e especialmente, diante da possibilidade da aprovação da Súmula Vinculante nº69, 

a qual trazia consigo a possiblidade de corte imediato de todos os benefícios e incentivos 

questionados judicialmente. 

 Neste sentido, a solução de não somente reinstituir, mas também remir os créditos 

tributários passados para trazer segurança jurídica, sempre estiveram na pauta de discussão do 

legislativo. 

  A solução disposta na LC, portanto, foi de que instituídos através de Lei com respaldo 

em Convênio CONFAZ, estes benefícios (tanto vigentes, quanto não vigentes na data de corte 

estabelecida na legislação) estariam alinhados com os ditames Constitucionais, e, portanto, 

poderiam ser objeto de perdão por parte dos Estados.  

 Havendo aqui um aparente paradoxo, pois, se as regras desonerativas “passam a ser” 

constitucionais não haveria que se falar em crédito tributário devido. Ocorre, que nos termos já 

estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal44, não é possível a validação superveniente de 

norma, a inconstitucionalidade originária é insuperável.  

 Sendo insuperável, então, é preciso perdoar o passado. Mas o passado, não é uniforme 

no que diz respeito a executoriedade ou não das Leis concessivas de benefícios, neste ponto 

estamos a tratar,  daqueles benefícios cujas as Leis ainda gozam de eficácia, se há eficácia, não 

há crédito tributário devido, se não há crédito tributário devido não há o que remitir, tornando 

sem efetividade a proposta na LC. 

 Sem a efetividade da LC  os contribuintes que gozaram de benefícios e incentivos 

fiscais, mas cujas as Leis não foram declaradas inconstitucionais, estariam num limbo e 

permaneceriam, quanto ao passado, sem segurança jurídica. 

                                                           
44  Recursos Extraordinários nº 390.840/MG, 357.950/RS, 358.273/RS e 346.084/PR 
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 Todavia, esta não é a conclusão final, pois, como forma de pacificar e estabilizar a 

remissão neste ponto aqui tratado, o Supremo Tribunal Federal, poderia então publicar a 

Súmula nº69, tornando as normas desonerativas questionadas judicialmente inconstitucionais e 

por consequência o crédito tributário devido. 

A Emenda Constitucional de nº 45/04, conhecida como reforma do Judiciário, criou a 

Súmula Vinculante, incluindo o Art. 103-A na CF/88: 

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 

proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 1º 

A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de 

normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre 

órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete 

grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre 

questão idêntica. 

§ 2º Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão 

ou cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem 

propor a ação direta de inconstitucionalidade.                        § 3º Do ato 

administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que 

indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal 

que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a 

decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou 

sem a aplicação da súmula, conforme. 

Posteriormente, regulamentada pela Lei nº 11.417/2006 e pelo Regimento 

Interno do STF (RISTF), o instituto confere ao STF a autoridade para aprovar Súmula, sob o 

quórum de 2/3 dos votos, vinculando tanto o Poder Judiciário, quanto a Administração 

Pública direta e indireta. 
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E é por força deste efeito vinculante, que a antes temida PSV nº69, passa a ter 

o condão de estabilizar o passado, na medida que como norma jurídica equaliza a a situação 

dos benefícios e incentivos concedidos, que passam então a ser inconstitucionais, excluindo 

a norma desonerativa e tornando o crédito devido. 

Nesta medida, vale ressaltar que o efeito vinculante, eleva a publicação da 

Súmula, a muito mais que consolidação da jurisprudência, conferindo-lhe caráter normativo, 

o que é bem expresso na  seguinte lição do  Professor Juiz Federal, Paulo Roberto Pimenta, 

da Universidade Federal da Bahia45: 

“Com o advento da emeda epigrafada, criou-se uma modalidade 

especial de Súmula, com eficácia diferenciada em relação às demais, 

posto que o conteúdo da nova categoria obriga todos os órgãos do 

Poder Judiciário e da Administração Pública direta e indireta. A 

eficácia vinculante, destarte, é uma qualidade da eficácia subjetiva da 

súmula, que altera a sua natureza. Ao invés de representar mera 

consolidação da jurisprudência da Corte Maior, a súmula vinculante 

assa a apresentar a natureza de fonte de direito e de ato normativo, ou 

seja, a nomenclatura designa tanto o documento normativo (fonte 

formal do direito) quando a(s) norma(s) jurídicas(s) por ele 

introduzida(s) no sistema normativo. As normas jurídicas inseridas no 

ordenamento pela súmula vinculante, quanto ao âmbito de validade 

subjetivo (o destinatário da norma), serão  sempre normas gerais, pois 

atingirão uma classe determinada  de sujeitos. Isso porque, um dos  

pressupostos constitucionais que autorizam a elaboração dessa súmula 

é a existência de “controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre 

esses e a administração pública que acarrete grave insegurança 

jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica” 

 

                                                           
45 Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, 18º volume, São Paulo, Dialética, 2014. P.384 
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 Note-se então que a PSV nº69, proposta pelo Min. Gilmar Mendes, com o intuito de 

impulsionar a solução legislativa e que poderia causar instabilidade econômica para os entes 

federados, passa ser agora, peça de estabilidade para consolidar a segurança jurídica buscada 

com a LC nº 160/17. 

  Defendemos a necessidade de que os benefícios sejam declarados inconstitucionais 

para que a remissão os alcance em sua plenitude, sem excluir a segurança jurídica almejada 

com a publicação da LC, uma vez que ela fez nascer expectativa de direito, que pode ser 

caracterizada como uma sequência de elementos constitutivos, cuja aquisição vai ocorrendo 

gradativamente, formando-se, até constituir-se, quando o último elemento o integrar, no 

direito46.  

 Esta sequência de elementos está tanto no exaurimento dos prazos estipulados no 

Convênio CONFAZ nº 190/2017, ou seja, após Dezembro/2018, quanto numa possível 

aprovação e publicação PSV nº69, como forma de equalização e estabilização para alcance da 

remissão. Nesta ordem.  

 E ainda, após  superada a discussão quanto a impossibilidade de remissão por 

caracterização de modulação, que discutiremos no tópico abaixo. 

 

3.2.2 Incentivos e benefícios não concedidos pelo Poder Legislativo dos Estados  

  

 Se há dúvida quanto ao alcance da remissão para os benefícios e incentivos fiscais 

concedidos por Lei, mas sem a provação do CONFAZ, e, portanto, com vicio de 

constitucionalidade congênito, que ainda encontram-se sem declaração de 

inconstitucionalidade, o que dizer daqueles benefícios e incentivos fiscais  que não foram objeto 

de questionamento judicial, seja por falta de provocação (desinteresse) ou ainda porque os 

benefícios não são conhecidos já que  não foram instituídos por Leis ou até mesmo Decreto, 

mas por ato normativo infra legal, em muitos casos sem publicidade. 

 Mas cuja existência fica clara, quando o Convênio CONFAZ nº190/2017, ressalta que 

seus efeitos alcançam os atos normativos, considerados como tais, quaisquer atos instituidores 

                                                           
46  Vaz, Getulio. A declaração de inconstitucionalidade e seus efeitos para os atos administrativos. Revista de 
Informação Legislativa, Brasilia, a.44 n. 173, Jan/Mar 2007 
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de benefício fiscal, bem como, os atos concessivos, quaisquer atos de concessão de benefícios 

fiscais, concedidos com base nos atos normativos.    

 A existência destes benefícios e incentivos, fica bem demonstrada na distinção feita 

nas etapas de cumprimento do Convênio. 

 A primeira etapa determinava que as unidades federadas publicariam em seus 

respectivos diários oficiais, relação com identificação de todos os atos normativos relativos aos 

benefícios fiscais, até 29/03/2018 quando se tratar de atos vigentes em 08/08/2017, e até 

30/09/2018, para atos não vigentes naquela data. 

 Etapa que foi cumprida pela maioria dos Estados, com exceção do Estado do 

Amazonas que rejeitou o Convênio, através do Decreto nº 38.551/2017 e ainda propôs a Ação 

Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 5902 AM, conforme quadro abaixo; 

 

Estado Norma Publicada até 29/03/2018 

1 – Acre Decreto nº 8.701/2018 

2 – Alagoas Instrução Normativa nº14/2018 

3 – Amapá Decreto nº 839/2018 

4 – Amazonas --- 

5 - Bahia Decreto nº 18.270/2018 e alterações 

6 – Ceará Decreto nº 32.563/2018 

7 – Distrito Federal Portaria nº71/2018 

8 – Espírito Santo  Portaria nº09-R/2018 

9 – Goiás Decreto Estadual nº9.193/2018 

10 – Maranhão Portaria nº 84/2018 

11 – Mato Grosso Decreto nº1.420/2018 

12 – Mato Grosso do Sul Resolução nº 2.921/2018 e Decreto nº 14.979/2018 

13 -  Minas Gerais Decreto nº47.394/2018 

14 - Pará Decreto nº 2014/2018 

15 - Paraíba Decreto nº 38.179/2018 

16 - Paraná Resolução nº297/2018 

17 – Pernambuco Decreto nº 45.801/2018 

18 – Piauí  Decreto nº 17.691/2018 

19 – Rio de Janeiro Portaria nº 148/2018 e 149/2018 

20 – Rio Grande do Sul Decreto Estadual nº 53.898, 53.951, 53.952, 53.953,53.971, 

53.963, 53.964 e 53.972 de 2018 
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21 – Rio Grande do Norte Portaria nº22/2018 GS/SET 

22 - Rondônia Decreto nº 22.699/2018 

23 - Roraima Portaria SEFAZ nº245/2018 

24 – Santa Catarina Decreto nº 1.555/2018 

25 – São Paulo Decreto nº 63.320/2018 

26 - Sergipe Decreto nº30.992/2018 

27 - Tocantins Decreto nº 5.793/2018 

 

 O cumprimento desta primeira etapa com a  publicação destas normas nos respectivos 

Diários Oficiais dos Estados, buscou sobretudo dar publicidade e transparência aos benefícios.  

 Os Estados deverão ainda, publicar até 30/09/201847 os benefícios e incentivos  não 

vigentes em 08/08/2017, neste caso a publicação se dará para garantir a remissão. 

 Posteriormente, à publicação dos atos normativos, deverão efetuar os registro e 

depósito na Secretaria Executiva do CONFAZ, da documentação comprobatória  

correspondentes aos atos concessivos, sendo que até dia 29/06/201848 deverão depositar os atos 

vigentes na data do registro e do depósito. 

 E até 28/12/201849, para os atos não vigentes na data do registro e do depósito, 

também para fins de remissão. 

 Estas duas etapas, têm uma única razão dar publicidade e transparência ao passado, 

sem a qual, não é possível alcançar os objetivos da LC. 

 Entretanto, nenhum destes atos, supre a inexistência de Legislação na concessão 

original do benefício. Restando saber, portanto, se nestes casos, seria também necessário, 

declaração de inconstitucionalidade para que o crédito tributário se torne devido, ou se estes já 

seriam abraçados pela remissão, imediatamente após o cumprimento das etapas estabelecidas 

pelo Convênio CONFAZ nº 190/2017, uma vez que sem a concessão por Lei não há a presunção 

de legalidade a ser protegida? 

 A LC nº 160/2017 traz 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 

                                                           
47 Prazo alterado para 28/12/2018 Convênio CONFAZ nº 51/2018 
48 Prazo alterado para 31/08/2018 pelo Convênio CONFAZ nº 51/2018 
49 Prazo alterado para 31/07/2019 pelo Convênio CONFAZ nº 51/2018 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155%C2%A72xiig
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Federal por legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei 

Complementar (Art. 1º, I). 

 O dispositivo constitucional, diz que compete à Lei  Complementar regula a forma 

como, mediante a deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e 

benefícios fiscais serão concedidos e revogados, o que, na lição de Sacha Calmon50, provoca 

uma norma de eficácia mínima, pois depende de outra lei para complementar sua 

normatividade. 

O dispositivo abroquelado no art. 155, XII, g, da Constituição 

prevê que as isenções do ICMS serão concedidas e revogadas 

mediante convênios de Estados, nos termos definidos em lei 

complementar. 

Esta regra de Direito Positivo, por si só, provoca uma norma de 

competência de eficácia mínima. Essa norma estatuiria que os 

Estados só poderiam exercitar suas respectivas competências 

através de convênios, vedadas outras fórmulas (isenção 

autonômica, unilateral, v.g.)  Teria simples conteúdo negatório. 

Um minimun de eficácia. 

No entanto, sobrevindo a lei complementar pedida no dispositivo 

(e, no exemplo, a lei complementar realmente existe), passa a 

norma a ter um máximo de eficácia, encorpada normativamente 

pela integração do dispositivo constitucional com outros postos 

pela lei complementar. Passa a norma de competência a ter 

eficácia cheia. Passam os Estados a exercitar mesmo suas 

respectivas competências isencionais nos termos previstos na 

norma (já integrada). 

 

 Neste sentido, a Lei Complementar nº 24/75, anterior ao regime constitucional em 

questão, é a que supre o lapso legislativo, dando eficácia cheia à norma, estabelecendo que os 

Estados aprovariam unanimemente um Convênio no CONFAZ, e portanto ato do Poder 

                                                           
50 Coelho, Sacha Calmon Navarro. Teoria Geral do tributo, da interpretação e da exoneração tributária, 
Dialética, São Paulo. 2003. Pag. 79 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art155%C2%A72xiig
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Executivo, já que ali se reúnem os Secretários de Fazenda,  para concessão do benefício, o qual 

deveria ser ratificado  dentro do prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação dos convênios 

no Diário Oficial da União, e independentemente de qualquer outra comunicação, novamente 

ato do Poder Executivo de cada Unidade da Federação (Decreto) – Art. 4º, com todas as 

discordâncias anteriormente apontadas. 

 Conforme, já exaustivamente explanado os Estados não fizeram nada disto, 

publicaram legislação sem nem mesmo levar a apreciação do CONFAZ, o que levou à guerra 

fiscal. 

 Mesmo assim, quando estes benefícios foram concedidos mediante Lei Estadual, 

considerando a presunção de legalidade, defendemos a prévia declaração de 

inconstitucionalidade para alcance da remissão.  

 Pois bem, a necessidade de declaração de inconstitucionalidade anteriormente 

defendida, respalda-se sobretudo na Lei,  emanada do ente que possui competência 

constitucional para legislar sobre o ICMS, e que após passar por todas as etapas de tramitação 

goza da presunção de legitimidade. 

 Mas quando os Estados, acrescentaram à inconstitucionalidade das concessões dos 

benefícios sem aprovação do CONFAZ, a concessão através de atos normativos pelo Poder 

Executivo, muitas vezes sem nenhuma publicidade, a remissão nestes casos, depende da 

declaração de inconstitucionalidade, como defendemos no ponto acima? Ou não, o crédito 

Tributário já é devido, e, portanto, poderá ser remitido e anistiado, estando ou não constituído 

sem necessidade de declaração de inconstitucionalidade?   

 Pois, quando ausente a norma do Poder Legislativo , fere-se também o Princípio da 

Legalidade, tal qual determinado pelo Art. 150, §6º da CF/88, que diz: 

Art. 150. (...) 

§6º - Qualquer subsidio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 

impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido 

mediante lei especifica, federal, estadual ou municipal, que regule 

exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o 

correspondente tributou ou contribuição, sem prejuízo  do 
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disposto no artigo 155, § 2º, XII, g.  (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº3, de 1993)  

 E que na clássica lição de Aliomar Baleeiro51, está assim também demonstrado: 

A Constituição Federal não abriu exceção à legalidade no ICMS. 

Quanto à concessão de isenções e outros benefícios tributários, 

ela exige a edição de prévios convênios interestaduais, que 

também deverão ser ratificados pelas respectivas Assembleias 

Legislativas estaduais, nos termos a serem estabelecidos em lei 

complementar. Enfim, o art. 150, §º 6, é taxativo: a exigência de 

lei para a concessão de isenção ou outro subsídio deve ser feita 

sem prejuízo da observância de prévios convênios interestaduais, 

no ICMS. O dispositivo, na nova redação que lhe deu a Emenda 

Constitucional nº03, não cria exceção à legalidade, mas impõe a 

obediência simultânea aos convênios e à lei estadual. 

 

 Da mesma forma destaca a Professora Betina Treiger Grupenmacher52: 

O principio da legalidade há de ser observado, igualmente, para a 

redução da carga tributária, pela concessão de qualquer incentivo 

ou benefício fiscal, segundo preceitua do artigo 150, §6º, do texto 

constitucional, o que se mostra necessário diante do fato de que 

são hipóteses de renúncia fiscal comprometedoras do orçamento 

público. 

  Assim, do ditame constitucional podemos extrair objetivamente, mais uma 

vez nas palavras de Aliomar Baleeiro, que 

 

                                                           
51 Baleeiro, Aliomar (1905-1978) Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8. Ed. Atualizada por Mizabel 
Abreu Machado Derzi – Rio de Janeiro: Forense, 2010. Pag. 146  
52 Grupenmacher, Betina Treiger. Sistema e Principios Constitucionais  Tributários, 50 anos do Código Tributário 
Nacional/Organização Priscila de Souza, coordenação Paulo de Barros Carvalho, 1.ed. – São Paulo: Noeses:IBET, 
2016. Pag. 139 
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. a exclusividade da lei tributária para conceder quaisquer exonerações, 

subsídios e outros benefícios, redutores, extintivos ou excludentes do 

crédito tributário, como o que se evitam as improvisações e os 

oportunismos por meio dos quais, sub-repticiamente, certos grupos 

parlamentares introduziam favores em leis estranhas ao tema tributário, 

aprovadas pelo silêncio ou desconhecimento da maioria; 

- a especificidade da lei tributária, vedando-se fórmulas ideterminadas 

ou delegantes de favores fiscais ao Poder Executivo; 

- a exigência de prévios convênios interestaduais para a concessão de 

tais benefícios em se tratando de imposto estadual incidente sobre 

operações de circulação de mercadoria e serviços de transporte e 

comunicação. 

   

 Desta forma, fica claro que a concessão do benefícios e incentivos, depende de Lei 

própria e especifica. Sem norma expedida pelo Poder Legislativo, fere tanto o Art. 155, §2º g, 

quanto a Art. 150, § 6º da CF/88. 

 Sem a legalidade, o benefício e incentivo concedido por ato administrativo do 

Executivo, por ele pode ser revisto, nos termos da Súmula 473 do Suprem Tribunal Federal que 

dispõe: 

SÚMULA 473 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

 Assim, consideramos o crédito tributário devido e portanto, ao alcance da remissão, a 

partir do cumprimento dos atos dispostos no Convênio nº 190/2017. 

 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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3.2.3. Incentivos e benefícios já declarados inconstitucionais pelo STF 

Quanto aos benefícios e incentivos que já foram declarados inconstitucionais, a hipótese 

em análise diz respeito à posição do STF de que neste caso não seria possível aplicar a remissão, 

uma vez que este perdão seria o mesmo que modular os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade o que só o próprio Supremo poderia fazer. 

 Matéria que será julgada através do Recurso Extraordinário nº 851.421/DF, o qual foi 

interposto buscando efeito suspensivo da decisão que cancelou a liminar na AC nº 3.802/MC-

DF, e no âmbito do denominado Plenário Virtual, teve sua Repercussão Geral reconhecida  em 

22 de maio de 2015,  sob o  

Tema nº 817:    Possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, 

mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias 

surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados 

no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. 

À luz do Código de Processo Civil, a modulação de efeitos de decisões que declaram a 

inconstitucionalidade de norma é matéria afeita ao Supremo Tribunal Federal e, portanto, não 

poderia ser objeto de Lei Complementar.  

É o que se depreende da leitura do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

estipulou ao tribunais que julgarem a constitucionalidade de determinada norma a competência 

para determinarem a modulação dos efeitos, conforme se depreende: 

 

Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 

constitucionalidade; 

§ 3o Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo 

Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento 

de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no 

interesse social e no da segurança jurídica. 

Lei 13.105 de 16 de março de 2015 – Novo Código de Processo Civil 
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Ora, a competência para apreciar a constitucionalidade das leis estaduais concessórias 

de benefícios é do STF, conforme disposto na própria Constituição Federal em seu art. 102: 

 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda 

da Constituição, cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal 

ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 

normativo federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993) 

Constituição Federal de 1988 

 

Assim, se cabe ao Supremo a Declaração de Inconstitucionalidade das normas estaduais, 

também caberia a ele disciplinar o modo como essa decisão produzirá efeitos no mundo 

jurídico. 

Tanto é assim que a própria Lei nº 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento 

da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal, traz explícita, em seu bojo, essa distribuição de competência: 

 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo 

em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, 

poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 

membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só 

tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento 

que venha a ser fixado. 

Lei 9.868 de 10 de novembro de 1999 

 

Noutro giro, à Lei Complementar compete: 
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Art. 146. Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 

 II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 

especialmente sobre: 

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos 

discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas 

sociedades cooperativas. 

d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e 

para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 

simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 

previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 

239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também 

poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado 

que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 

42, de 19.12.2003) 

II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por 

Estado; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela 

de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada 

qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda Constitucional 

nº 42, de 19.12.2003) 
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IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas 

pelos entes federados, adotado cadastro nacional único de 

contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

Constituição Federal de 1988 

 

Como se verifica, a modulação de efeitos não está entre as competências da Lei 

Complementar determinada pela Constituição Federal. Então, poderia a Lei Complementar nº 

160/2017 servir como ferramenta para modulação de efeitos de eventual decisão do STF que 

venha a declarar a inconstitucionalidade dos incentivos e benefícios fiscais concedidos à revelia 

do CONFAZ? Ou ainda, a remissão do crédito Tributário, configura modulação de efeito da 

decisão? 

Incialmente, cabe destacar que tanto a modulação de efeito disposta no Art. 27, supra 

citado, quanto a LC nº 160/2017 tem como mote a segurança jurídica.  

No que diz respeito à modulação a segurança jurídica vem explicitada no corpo da 

norma, o que não torna o conceito objetivo, permanecendo, portanto, uma margem de 

valoração, como ensina Fabio Martins de Andrade53; 

As expressões “razões de segurança jurídica” e “excepcional interesse 

social”, que constam como restrições materiais do art. 27, “carecem de 

definição à luz das possibilidades fáticas de cada caso”. A partir de 

tamanha indeterminação, o aplicador pode operar “com uma margem 

de valoração”. 

Diante da margem de valoração permitida, sobressai o relevo da 

“seleção do material argumentativo a ser empregado na decisão do 

caso”. Com efeito, diante do art.27 certamente não se trata de uma 

“razão qualquer que, sabe-se lá por que, caiu do céu sobre a mesa do 

intérprete”. Na situação em tela, o processo de preenchimento dos 

conceitos abertos requer uma ponderação que atenda certas condições. 

                                                           
53 ANDRADE, Fabio Martins de. Modulação em Matéria Tributária: O Argumento Pragmático ou 

Consequencialista de Cunho Econômico e as Decisões do STF. São Paulo: Quartier Latin, 2011, pág. 271 
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Esse processo de valoração torna-se ainda mais delicado, quando se trata da relação 

Fisco/Contribuinte. Neste sentido, o autor destaca a previsibilidade como núcleo conceitual da 

noção de segurança jurídica, que se divide no binômio certeza e expectativa, que Ricardo Lodi 

Ribeiro54, assim explica: 

A proteção da confiança quanto à certeza e ao sentido das normas 

jurídicas surge em meio à tensão entre flexibilidade e estabilidade, 

sendo resultado da ponderação entre dois pressupostos antagônicos: a 

necessidade de garantir a conservação de estados de posse uma vez 

obtidos em face de modificações jurídicas posteriores (segurança 

jurídica subjetiva como proteção da confiança) e o dever de o Estado 

eliminar as posições antijurídicas (segurança jurídica objetiva como 

legalidade). Tratando-se de um conflito interno entre dois princípios  

inspirados no valor da segurança jurídica, este irá presidir os critérios 

de decisão sobre qual deles deve prevalecer no caso concreto, 

juntamente com os outros interesses tutelados pela norma violada pelo 

ato ilegal. 

A segurança jurídica então decompõe-se no antes e no depois, sendo o principio da 

confiança seu sentido mais relevante.  

Importante, frisar que as afirmações atinentes à segurança jurídica no âmbito da 

modulação, cabem reflexamente na razão de existir da LC nº 160/2017. 

Se a LC já nasceu sob esta ótica, a modulação em matéria tributária, sofre resistência 

significativa da doutrina brasileira, para quem “a doutrina da ´modulação´ dos efeitos das 

pronúncias de inconstitucionalidade mostra-se não só incompatível com as singularidades do 

Direito Tributário, senão também flagrantemente atentatória à supremacia da Constituição.”55 

Como bem explicitou o Ministro Gilmar Mendes56, com as seguintes palavras: 

O dogma da nulidade da lei inconstitucional pertence à tradição do 

direito brasileiro. A teoria da nulidade tem sido sustentada por 

                                                           
54 RIBEIRO, Ricardo Lodi. A Proteção da Confiança Legitima do Contribuinte. Revista Dialética de Direito 
Tributário. São Paulo: Dialética, nº145, out.2007, p. 99-102 
55 VELLOSO, Andrei Pitten. A Temerária Modulação dos Efeitos da Pronúncia de Inconstitucionalidade em 

Matéria Tributária. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, nº 157, out. 2008, p.13. 
56 Mendes, Gilmar Ferreira. Estado de Direito e Jurisdição Constitucional – 2002-2010 – São Paulo:Saraiva, 2011. 
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importantes constitucionalistas. Fundada na antiga doutrina americana, 

segundo a qual the inconstitutional statue is no Law at all, significativa 

parcela da doutrina brasileira posicionou-se  pela equiparação entre 

inconstitucionalidade e nulidade. Afirmava-se, em favor dessa tese, que 

o reconhecimento de qualquer efeito a uma lei inconstitucional 

importaria na suspensão provisória ou parcial da Constituição. 

Razões de segurança jurídica podem revelar-se, no entanto, aptas a 

justificar a não aplicação do princípio da nulidade da lei 

inconstitucional. 

Mas, este raciocínio, porém, foi, segundo palavras do Ministro corrigido no julgamento 

do RE 560.626.57 

Não obstante a aplicação da modulação em matéria tributária, e diante do pragmatismo 

que se espera deste trabalho,  ainda é possível refutá-la para o caso em espécie, na manifesta 

posição adotada por Alcides Jorge Costa58 para quem uma eventual modulação dos efeitos das 

decisões do STF sobre a inconstitucionalidade de leis estaduais concessivas de benefícios 

unilaterais de ICMS não pode proibir a cobrança retroativa dos valores economizados, sob pena 

de representar verdadeiro venire contra factum proprium, além de clara violação ao princípio 

da livre concorrência. 

Ainda mais diante da constante jurisprudência que declarava tais benefícios e incentivos 

inconstitucionais. 

Entretanto, considerando o contexto da Guerra Fiscal, cuja solução proposta através do 

Poder Legislativo foi posteriormente confirmada pelo Poder Executivo, entendemos que a 

modulação, com todas as críticas à restrição temporal das decisões do STF, seria cabível para 

preservar o direito dos contribuintes, o qual se coaduna com o  interesse da Administração 

                                                           
57 Em 11.06.2008, o Tribunal, por unanimidade e nos termos dos votos do Rel. Min. Gilmar Mendes (Presidente), 

conheceu do recurso extraordinário e a ele negou provimento, declarando a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 

da Lei nº 8.212/91 e do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 1.569/77. Na assentada seguinte, por maioria, 

vencido o Min. Marco Aurélio, deliberou aplicar efeitos ex nunc à decisão, esclarecendo que a modulação aplicava-

se tão somente em relação a eventuais repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 

11.6.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso, nos termos do voto do 

Relator. 
58 COSTA, Alcides Jorge. Guerra fiscal e modulação dos efeitos das decisões do STF. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (org.). Grandes questões atuais do Direito Tributário. 15º volume. São Paulo: Dialética, 2011. P. 11. 
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Pública  – no caso os Estados – já manifestado através do Convênio nº 190/2017, seguindo o 

rito de aprovação no CONFAZ, determinado pela LC nº 160/2017. 

Além disto, é importante notar que o debate em torno do tema da restrição foca na 

declaração do STF sobre a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, e não do efeito da 

inconstitucionalidade. 

Na Exposição de Motivos (Mensagem nº 26)  da Lei nº 9.868/99, constou expressa 

referência a um “juízo rigoroso de ponderação ente o princípio da nulidade da lei 

inconstitucional, de um lado, e os postulados da segurança jurídica e do interesse social, de 

outro”. 

Tal juízo rigoroso, ensina Fabio Martins de Andrade59, deve ser exercido pelo STF com 

a imparcialidade esperada do órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional, ou seja, sem 

qualquer pretensão de parcial e intencional desejo de prevalência de um “interesse público” que 

se expressa a partir da preservação dos interesses econômicos da Administração Pública 

(Estado). 

No contexto da Guerra Fiscal, a estabilidade das relações entre contribuintes e Estados 

culminaram na LC nº 160/2017 e na remissão ali disposta, sem a qual a segurança jurídica não 

seria alcançada. 

Por esta razão discordamos do precedente preliminar do Supremo Tribunal Federal (RE 

nº 851.421/DF) que avoca para o Tribunal a única possibilidade de perdão do crédito passado.  

 Nos termos sustentados pelo Ministro Marco Aurélio quando da concessão da liminar 

na Medida Cautelar na AC nº 3.802/DF, que utilizou como precedente os julgamentos ocorridos 

em 2005, nos Recursos Extraordinários nº 390.840/MG, 357.950/RS, 358.273/RS e 

346.084/PR, que declararam a  inconstitucionalidade do § 1º do artigo 3º da Lei nº 9.718, de 27 

de novembro de 1998, por concluir ter a norma disciplinado a base de incidência da Cofins, em 

desconformidade com o previsto no artigo 195, inciso I, da Carta da República, na redação 

anterior à modificação introduzida pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 

199860. 

                                                           
59 ANDRADE, Fábio Martins de. Modulação em Matéria Tributária: O Argumento Pragmático ou 

Consequencialista de Cunho Econômico e as Decisões do STF. São Paulo: Quartier Latin, 2011. 
60http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AC%24%2ESCLA%2E+E+3802%

2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ocgmj3m 
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 Naquele precedente, restou consignado a impossibilidade de validação superveniente 

de norma e a inconstitucionalidade originária insuperável. Em homenagem à hierarquia das 

fontes legais, a rigidez e importância da Constituição Federal, obriga que as leis 

hierarquicamente inferiores nasçam sob sua obediência e lhe sejam harmônicas, sob pena de 

transmudá-la, com nefasta inversão de valores. 

 A decisão consagra que o vício da constitucionalidade há de ser assinalado em face 

dos parâmetros maiores, dos parâmetros da Lei Fundamental existentes no momento em que 

aperfeiçoado o ato normativo. A constitucionalidade de certo diploma legal deve se fazer 

presente de acordo com a ordem jurídica em vigor, da jurisprudência, não cabendo reverter a 

ordem natural das coisas. 

 Não entendemos que se trata de reversão da ordem natural, mas tão somente da 

utilização excepcional de regra sem a qual restaria o caos, como ensina Daniel Sarmento61. 

“Com efeito, a eliminação retroativa de normas vigentes no ordenamento pode 

gerar situações de verdadeiro ‘caos’ jurídico ou de injustiça flagrante, 

ocasionando tremenda insegurança para aqueles que pautaram seus atos pela 

inconstitucional.  

De fato, é possível que uma norma legal se revele incompatível com a 

Constituição, mas que a sua supressão do universo jurídico, sobretudo quando 

realizada de forma retroativa, cause danos mais lesivos aos interesses e valores 

abrigados na ordem constitucional, do que a sua manutenção provisória” 

 

 A retirada das regras desonerativas do mundo jurídico, causariam desestabilização 

econômica já que as empresas fizeram planejamento de negócio considerando a carga tributária 

a menor, afirmação embasada em todo o contexto já exposto até aqui, que redundou na LC que 

se explora, neste mote o caos e a insegurança jurídica são valores mais lesivos aos interesses e 

valores abrigados na ordem constitucional, do que sua manutenção. 

 No que diz respeito à Guerra Fiscal, a anulação da norma retroativamente causaria um 

mal maior do que a permanência da lei inconstitucional, é por isto que a PSV nº 69, foi mote 

                                                           
61 SARMENTO, Daniel. A eficácia temporal das decisões no controle de constitucionalidade. In: SAMAPAIO, 

José Adércio Lei e CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza (coord.). Hermenêutica e Jurisdição Constitucional Belo 

Horizonte: Del Rey, 2001, p.11 e 31 
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para que o Legislativo buscasse uma solução, motivo pelo qual transportar os efeitos  da decisão 

para um momento posterior (modulação) é plenamente defensável. 

 Porém, a discussão subsume-se no fato do Supremo considerar esta possibilidade, que 

seria tomada de forma excepcional para resguardar a segurança jurídica, como exclusiva. 

Impedindo a remissão disposta na Lei Complementar construída justamente para este fim, e na 

qual está expressa o interesse da Administração. 

 Para além da valoração principiológica, que ambas as soluções (modulação e 

remissão) propõe-se resolver, consideramos também que deve haver uma distinção entre a 

norma inconstitucional declarada e a possibilidade de perdão do crédito tributário 

posteriormente constituído que seria alvo do perdão Estatal. 

 Uma vez declarado, a inconstitucionalidade da norma concessiva de benefício ou 

incentivo fiscal, caberiam a administração tributária competente analisar com base no Art. 146 

do CTN, sua obrigatoriedade de proceder o lançamento, novamente com base na segurança 

jurídica, e também nos princípios constitucionais da boa-fé e da moralidade, na lição de André 

Martins Andrade62 assim posta: 

Não há como pretender, por conseguinte, a Fazenda Nacional, que 

constitui outra expressão do mesmo Poder Estatal, penalizar quem se 

conduziu em conformidade com o texto antes de declarado 

inconstitucional ou com a decisão antes de desconstituída. É que se este 

comportamento fosse possível, dele decorreria flagrante violação aos 

princípios da boa-fé, da segurança jurídica, e da moralidade 

administrativa, já que quem teria dado causa ao comportamento 

supostamente ilícito do cidadão seria o próprio Poder Estatal, gerando 

para aquele um direito subjetivo à indenização pela penalidade que lhe 

viesse a ser por este imposta. 

 

 E, mesmo diante da obrigatoriedade de lançamento,  estaria em discussão inclusive se 

a cobrança do ICMS anteriormente desonerado estaria sujeita a multa, ou em homenagem ao 

                                                           
62 ANDRADE, André Martins de. A Perigosa Extensão ao Direito Tributário da Teoria Geral das Nulidades. 
Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Dialética, nº5, fev. 1996, p. 10 



100 
 

princípio da confiança63, fundamento no Parágrafo Único do Art. 100 do CTN, o lançamento 

seria feito sem a  imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 

valor monetário da base de cálculo do tributo.  

 Assim, caso a decisão do Supremo tenha efeito ex nunc, preserva-se a norma 

desonerativa, e não há crédito tributário a remitir. 

 Mas se a decisão tem efeito ex tunc a norma desonerativa é retirada do mundo jurídico, 

e aos Estados cabe a constituição do crédito tributário, que se constituído pode ser objeto de 

perdão nos termos da LC nº 160/2017. 

 

CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho aqui proposto, discutimos o histórico do desenvolvimento regional 

dos estados brasileiros, bem como dos benefícios fiscais concedidos pelos Estados e Distrito 

Federal a fim de mitigar a desigualdade financeira previamente existente. 

Nesse sentido, um dos principais pontos abordados foi a concessão desses benefícios à 

revelia do CONFAZ, que acabou por desencadear a chamada Guerra Fiscal, e a consequente 

necessidade de edição da Lei Complementar nº 160/2017 como forma de resolver esse conflito. 

O principal objetivo deste trabalho era verificar se a Lei Complementar nº 160/2017 

tinha atingido seu objetivo que era resolver a Guerra Fiscal e trazer segurança jurídica para os 

contribuintes que haviam sido contemplados pelos benefícios dados pelos entes federativos, 

principalmente no que se refere à proposta de remissão dos créditos tributários passados trazida 

pela Lei.  

Para tanto, foram propostas duas hipóteses que foram aqui analisadas, quais sejam: 

Primeira: O alcance da remissão para aqueles benefícios e incentivos que não foram 

declarados inconstitucionais, categorias a) e b), pois sendo a remissão uma espécie de perdão, 

                                                           
63 A base positiva da confiança pressupõe comportamento ativo do Estado, em qualquer de suas esferas, a 
ensejar em um sujeito de direito motivos suficientes aptos a crer na validade ou perenidade de determinado ato 
ou situação jurídica que o afete diretamente. Nesse ponto, fica clara a exigência da boa-fé da relação 
desencadeada: em toda hipótese de boa fé objetiva existe confiança a ser protegida, como ensina Derzi” 
QUINTELA, Guilherme Camargos. A confiança como base das relações sociais pós-modernas: sua 
indispensabilidade à atividade estatal, em especial na seara tributária. O mecanismo subjetivo de proteção da 
confiança legítima. In: Revista do Centro Acadêmico Afonso Pena, 2009 (2), Belo Horizonte, jul-dez 2009, p. 19-
48. 20 
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qual a eficácia de sua concessão para créditos tributários que não são devidos, uma vez que 

apesar de congenitamente eivados de vício, gozam de presunção de constitucionalidade; 

Segunda: O alcance da remissão para aqueles benefícios e incentivos que foram 

declarados inconstitucionais, categoria c), uma vez que já há no STF discussão acerca da 

impossibilidade da concessão de remissão nestes casos, pois o instituto da remissão após a 

declaração de inconstitucionalidade equivaleria à modulação, e somente aquele Tribunal seria 

o órgão eficaz para concessão.  

Após ampla discussão sobre o tema, o que se observa é que a situação dos benefícios 

fiscais, bem como a própria, Lei Complementar nº 160/2017 nada mais são do que reflexo de 

uma questão política e jurídica mal resolvida e que, agora, traz à tona os problemas que por 

anos foram ignorados e arrastados. 

 As respostas que chegamos, relativamente a cada uma das hipóteses levantadas foi: 

a) Quantos aos benefícios e incentivos fiscais sub judice, mas que não foram declarados 

inconstitucionais, defendemos a necessidade de que os benefícios sejam declarados 

inconstitucionais para que a remissão os alcance em sua plenitude. Para tanto, a PSV nº 69 

deveria ser aprovada, após o exaurimento dos prazos estipulados no Convênio CONFAZ nº 

190/2017, ou seja, após Dezembro/2018, como forma de equalização e estabilização. 

b) Quanto aos benefícios e incentivos fiscais  que não foram objeto de questionamento judicial, 

seja por falta de provocação (desinteresse) ou ainda porque os benefícios não são conhecidos 

já que  não foram instituídos por Leis ou até mesmo Decreto, mas por ato normativo infra legal, 

em muitos casos sem publicidade, defendemos que os mesmos além de congenitamente 

inconstitucionais, são também ilegais. E, neste sentido, como foram concedidos por ato 

administrativo do Executivo, por ele pode ser revisto, nos termos da Súmula 473 do Supremo 

Tribunal Federal que dispõe: 

SÚMULA 473 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 

os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=473.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=baseSumulas
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 Assim, consideramos o crédito tributário devido e portanto, ao alcance da remissão, a 

partir do cumprimento dos atos dispostos no Convênio nº 190/2017. 

c) Quanto aos benefícios e incentivos que já foram declarados inconstitucionais, a hipótese em 

análise diz respeito à posição do STF de que neste caso não seria possível aplicar a remissão, 

uma vez que este perdão seria o mesmo que modular os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade o que só o próprio Supremo poderia fazer. 

 Nossa conclusão, discorda da posição em julgamento no Supremo Tribunal Federal, 

uma vez declarado a inconstitucionalidade da norma concessiva de benefício ou incentivo 

fiscal, caberia a administração tributária competente analisar com base no Art. 146 do CTN, 

sua obrigatoriedade de proceder o lançamento, novamente com base na segurança jurídica, e 

também nos princípios constitucionais da boa-fé e da moralidade,  

 E, mesmo diante da obrigatoriedade de lançamento,  estaria em discussão inclusive se 

a cobrança do ICMS anteriormente desonerado estaria sujeita a multa, ou em homenagem ao 

princípio da confiança64, fundamento no Parágrafo Único do Art. 100 do CTN, o lançamento 

seria feito sem a  imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do 

valor monetário da base de cálculo do tributo.  

 Assim, caso a decisão do Supremo tenha efeito ex nunc, preserva-se a norma 

desonerativa, e não há crédito tributário a remir. 

 Mas se a decisão tem efeito ex tunc a norma desonerativa é retirada do mundo jurídico, 

e aos Estados cabe a constituição do crédito tributário, que se constituído pode ser objeto de 

perdão nos termos da LC nº 160/2017. 

 Assim, nossa conclusão final é de que no contexto da Guerra Fiscal, a estabilidade das 

relações entre contribuintes e Estados culminaram na LC nº 160/2017 e na remissão ali disposta, 

e embora o perdão do passado dependa ainda de algumas ações para sua eficácia plena, a LC  

traz segurança jurídica na medida que é no mínimo uma salvaguarda futura para resolução do 

passado. Na lição de Humberto Ávila65: 

A segurança jurídica, consequentemente, é sempre o resultado de uma análise 

de vários fatores, sob mais de uma perspectiva. Não se trata, por assim dizer, 

                                                           
 
65 Ávila, Humberto. Segurança Juridica: entre permanência, mudança e realização no direito 
tributário.2.ed.SãoPaulo, SP: Malheiros Editores, 2012 
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de um princípio que determine a realização de um estado uniforme, mas, sim, 

não-uniforme, cabendo ao interprete, primeiro, dissecar esses elementos e, 

segundo dimensioná-los para, por fim, verificar a promoção ou não do seu 

conjunto, em maior medida. A falta desta investigação facilmente permite que, 

em nome da segurança jurídica, seja causado o seu oposto: a insegurança 

jurídica. 

 Nossa investigação portanto, leva-nos a concluir, que a remissão disposta na Lei 

Complementar nº160/2017, não é  de eficácia plena imediata, mas está posta e pode ser 

alcançada por todos que usufruíram os benefícios e incentivos fiscais concedidos em desacordo 

com o disposto na alínea “g” do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal e por 

esta razão traz segurança jurídica. 
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