
MEMORANDO 

CONVÊNIO ICMS Nº 190/17  

CONVALIDAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS À REVELIA DO 

CONFAZ 

Prezado Cliente, 

Em agosto do presente ano foi publicada a Lei Complementar nº 160/17, que 

autorizou (i) a remissão de créditos tributários oriundos de benefícios e 

incentivos fiscais ou financeiro-fiscais instituídos à revelia do CONFAZ e (ii) a 

reinstituição, concessão e prorrogação desses benefícios por prazo de fruição 

determinado. 

Considerando que os benefícios fiscais retratados pela Lei Complementar em 

referência foram instituídos em desacordo com o que prescreve o artigo 155, 

§2º, XII, “g” da Constituição Federal e a Lei Complementar nº 24/75, vale dizer, 

sem a aprovação unânime dos Estados e do Distrito Federal, a norma 

estabeleceu que a remissão e reinstituição seria deliberada mediante convênio 

celebrado pelas unidades federadas.  

Nesse contexto, foi publicado no Diário Oficial da União de hoje o Convênio 

ICMS nº 190/17, que, dentre várias determinações: 

(i) remitiu e anistiou créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes 
de benefícios fiscais instituídos por norma estadual ou distrital 
publicada até 08 de agosto de 2017, em desacordo com o artigo 155, §2º, 
XII, “g” da Constituição Federal (cláusula oitava);  
  

(ii) autorizou a reinstituição, até 28 de dezembro de 2018, dos benefícios 

fiscais que se encontrem em vigor e que foram instituídos por atos 
normativos publicados até 08 de agosto de 2017 (cláusula nona);   

 
(iii) autorizou a concessão e prorrogação dos benefícios fiscais, desde que 

o prazo máximo de fruição seja até (cláusula décima):   
 

Prazo máximo de fruição 
 

Benefícios 

31 de dezembro de 2032 

 
destinados ao fomento das atividades 
agropecuária e industrial, inclusive 
agroindustrial, e ao investimento em 
infraestrutura rodoviária, aquaviária, 
ferroviária, portuária, aeroportuária e de 
transporte urbano 

31 de dezembro de 2025 

 
destinados à manutenção ou ao incremento 
das atividades portuária e aeroportuária 
vinculadas ao comércio internacional, 
incluída a operação subsequente à da 



importação, praticada pelo contribuinte 
importador 

31 de dezembro de 2022 

 
destinados à manutenção ou ao incremento 
das atividades comerciais, desde que o 
beneficiário seja o real remetente da 
mercadoria 

31 de dezembro de 2020 

 
destinados às operações e prestações 
interestaduais com produtos 
agropecuários e extrativos vegetais in 
natura 

31 de dezembro de 2018 
 
demais benefícios 

  
(iv) instituiu o Portal Nacional da Transparência Tributária, 

disponibilizado no site do CONFAZ, cujo acesso é reservado às 
administrações tributárias dos Estados e do Distrito Federal (cláusula 
sétima).  

De se destacar que o Convênio ICMS nº 190/17 permitiu a adesão pelos Estados 

e pelo Distrito Federal aos benefícios fiscais reinstituídos, concedidos ou 

prorrogados por outra unidade federativa da mesma região (cláusula décima 

terceira). 

Ainda, restou acordado por meio do Convênio em referência a permissão, 

mútua, de acesso irrestrito pelas unidades federadas às informações constantes 

dos documentos fiscais eletrônicos emitidos e da escrituração fiscal digital dos 

contribuintes (cláusula décima quarta). 

Sendo o que nos cumpria par ao momento, permanecemos à disposição para 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 
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Memorando elaborado para fins de informação e debate, não devendo ser considerado como opinião legal 

para negócios específicos. 


