
 

 
 

ICMS – BENEFÍCIOS FISCAIS 

GLOSA DE CRÉDITOS DECORRENTE DA GUERRA FISCAL ENTRE OS ESTADOS 

LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017 – CONVALIDAÇÃO – CONVÊNIO ICMS Nº 190/2017 

 

No último dia 18 de dezembro foi publicado o Convênio ICMS nº 190/2017 (aprovado na 

167ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ – realizada 

no dia 15/12/2017), que dispõe sobre a convalidação dos benefícios fiscais concedidos, 

novas concessões e prazos de vigência. 

 

O Convênio ICMS nº 190/2017 prevê as providências que deverão ser adotadas pelos 

Estados, Distrito Federal e pelo CONFAZ. 

 

No que diz respeito às providências a serem adotadas pelos Estados e Distrito Federal, 

deverá cada Ente publicar no Diário Oficial a relação dos incentivos que farão parte da 

convalidação tratada pelo Convênio ICMS nº 190/2017 (até 29/03/2018 para os incentivos 

fiscais vigentes em 07/08/2017 e até 30/09/2018 para os demais casos). 

 

Após a publicação da relação dos incentivos fiscais nos respectivos Diários Oficiais os 

Estados deverão registrar e depositar uma cópia de todos os documentos e atos 

administrativos relacionados a tais benefícios perante o CONFAZ (até 29/06/2018 para os 

incentivos fiscais vigentes em 07/08/2017 e até 28/12/2018 para os demais casos). 

 

Os incentivos fiscais não publicados, registrados e depositados deverão ser revogados 

pelos Entes concedentes até 28/12/2017. 

 

O Convênio instituiu o Portal Nacional da Transparência Tributária, a ser disponibilizado no 

sítio eletrônico do CONFAZ, Órgão que ficará responsável por divulgar e publicar todas as 

informações e documentos relativos aos registros e depósitos dos incentivos fiscais 

realizados pelos Entes Federados (que deverá ocorrer em até 30 dias após cada registro e 

depósito).  

 

Para a convalidação dos incentivos os Estados poderão exigir dos Contribuintes a 

comprovação da desistência das defesas administrativas e judiciais relativas aos créditos 

tributários decorrentes dos incentivos fiscais (constituídos ou não), da quitação integral das 



custas processuais inerentes aos respectivos processos e a renúncia aos honorários pelos 

patronos das causas. 

 

O Convênio prevê que os incentivos fiscais atualmente vigentes e os que forem concedidos 

ou reinstituídos pelos Estados até 28/12/2018 poderão ter vigência pelos seguintes períodos 

(contados a partir de 07/08/2017): 

 

 15 anos para atividades agropecuária e industrial; 

 8 anos para importações; 

 5 anos para atividades comerciais; 

 3 anos para operações interestaduais com produtos in natura; 

 1 ano para os demais. 

 

Fica assegurado que os incentivos fiscais que forem convalidados, prorrogados, 

reinstituídos ou concedidos nos termos do Convênio ICMS nº 190/2017 não poderão ser 

objeto de glosa de créditos (autuações relacionadas ao que hoje é denominado “Guerra 

Fiscal”). 

 

Em síntese, com a publicação do referido Convênio e adoção dos procedimentos nele 

referidos teremos três situações práticas de impacto: 

 

1. Observados os procedimentos previstos na Lei Complementar nº 160/2017 e 

Convênio ICMS nº 190/2017, todas as autuações (Autos de Infração exigindo a 

glosa dos créditos) estarão cancelados (remissão), com o consequente 

encerramento de processos administrativos e judiciais relacionados; 

 

2. Fica mantida a possibilidade de utilização de incentivos fiscais, na forma e 

prazos acima indicados, com o afastamento da possibilidade de glosa pelos 

Estados de destino das operações;  

 

3. Fica aberta a possibilidade de reinstituição e concessão de novos incentivos, 

na forma, prazos e limites indicados no Convênio. 

 

A íntegra do Convênio CONFAZ nº 190/2017 poderá ser consultada clicando aqui. 

 

Fonte : Leite Martinho Advogados 

 
Nota: Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato  através do e-mail: 

sicap@andap.org.br, ou preenchendo o formulário de consulta em nossos sites: 
www.andap.org.br ou www.sicap-sp.org.br 

http://portal.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fportal.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3DHr87Ub2e%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=1098937&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=despacho-n-174-de-15-de-dezembro-de-2017&_101_redirect=http%3A%2F%2Fportal.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3Dconv%25C3%25AAnio%2Bconfaz%26_3_modifieddayFrom%3D18%26_3_modifiedfrom%3D18%252F12%252F2017%26_3_modified%3D%255B20171218000000%2BTO%2B20171218235959%255D%26_3_groupId%3D0%26_3_modifiedto%3D18%252F12%252F2017%26_3_modifieddayTo%3D18%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3D%26_3_modifiedyearTo%3D2017%26_3_modifiedyearFrom%3D2017%26_3_modifiedmonthFrom%3D11%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D11&inheritRedirect=true
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