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RESUMO 

 

O trabalho tem por objetivo analisar em que medida o Poder Executivo está autorizado 
pela Constituição Federal e pela lei estadual paulista a conferir a contribuintes do Imposto 
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) tratamentos 
tributários diferenciados, mediante a expedição de norma individual e abstrata que 
modifique a sua regra-matriz de incidência ou a forma de cumprimento de obrigações 
instrumentais. Cumpre-nos examinar a legitimidade da concessão de regime especial 
diante dos princípios da legalidade, igualdade e devido processo legal. Esta análise 
pressupõe o exercício da função administrativa discricionária quando da identificação dos 
casos especiais nos quais o contribuinte encontra dificuldades para cumprir com suas 
obrigações tributárias sem prejuízo de sua atividade econômica. A preocupação é como 
compatibilizar a possibilidade de modificação do tratamento tributário aplicável a este 
contribuinte com (i) a regra-matriz de incidência do ICMS delineada no texto 
constitucional e veiculada pelo Poder Legislativo estadual e (ii) a manutenção da 
neutralidade do Estado e das condições de livre concorrência.  Buscaremos examinar em 
quais condições normativas poderia o Poder Executivo Estadual conceder regimes 
especiais consensuais de tributação pelo ICMS.  

 

Palavras-chave: ICMS, regime especial, legalidade, igualdade, lei complementar, devido 
processo legal e discricionariedade. 

 



ABSTRACT 

 

The work aims to analyze to which extent the Executive Branch is authorized by the 
Federal Constitution and by the São Paulo State law to grant to taxpayers of the State 
Value Added Tax (ICMS) special tax treatments upon the issuance of an individual and 
abstract rule that modifies the general legal provision on the levy of this tax or that 
modifies how to comply with the instrumental obligations. We shall examine the 
lawfulness of the concession of the special tax regime in view of principles of legality, 
equality and due process of law. This analysis assumes the exercise of discretionary 
administrative function when identifying the special cases in which the taxpayer finds it 
difficult to meet their tax obligations without jeopardizing its economic activity. The 
concern is how to reconcile the possibility of modifying the tax treatment applicable to that 
taxpayer with (i) the general legal provision on the ICMS levy outlined in the Constitution 
and enacted by the state Legislative Branch and (ii) maintaining the neutrality of the state 
and the free competition conditions. We will seek to examine in which normative 
conditions the State Executive Branch could grant consensual special ICMS tax regimes.  

 

Key words: ICMS, special regime, legality, equality, supplementary law, due legal process 
and discretion 



RIASSUNTO 

 

La ricerca si propone di analizzare in quale misura il Potere Esecutivo è autorizzato dalla 
Costituzione Federale e dalla legge regionale paulista a conferire a contribuenti dell’ 
Imposta sulle Operazioni relative alla Circolazione di Merci e sulla Prestazione di Servizi 
di Trasporto tra Stati e tra Comuni e di Comunicazione (ICMS) trattamenti tributari 
differenziati, mediante la spedizione di norma individuale e astratta che modifichi la 
regola-matrice dell’incidenza o il modo di compimento di obblighi strumentali.   Ci tocca 
esaminare la leggitimità della concessione di un trattamento speciale ai principi di legalità 
del processo, l'uguaglianza e devido processo legale. Questa analisi presuppone l'esercizio 
del ruolo amministrativo discrezionale quando identifica i casi particolari in cui il 
contribuente ha difficoltà a soddisfare i loro obblighi fiscali senza pregiudizio alla sua 
attività economica. La preoccupazione è come conciliare la possibilità di modificare il 
regime fiscale applicabile a tale contribuente con (i) la regola matrice dell’incidenza 
dell’ICMS delineato nella Costituzione e editata dal legislatore statale e (ii) il 
mantenimento della neutralità dello Stato e condizioni di libera concorrenza. Cercheremo 
di esaminare in quali condizioni normative il Potere Esecutivo Regionale potrebbe 
concedere regimi speciali consensuali di tributazione dall’ICMS. 

 

Parole-chiave: ICMS, regime speciale, legalità, uguaglianza, legge complementare, 
dovuto processo legale e discrezionalità. 
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INTRODUÇÃO 

 

A reforma tributária vem sendo debatida há tempos, almejada principalmente pelos 

contribuintes, que tentam acompanhar a publicação diária de aproximadamente 5261 

(quinhentos e vinte e seis) normas tributárias e que trabalham tempo significativo para 

poder pagar tributos e cumprir com as respectivas obrigações instrumentais, exigidas para 

viabilizar o exercício de fiscalização e garantir a arrecadação. De acordo com pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT2, admitindo-se que, 

em média, não realizam negócios em todos os Estados, as empresas devem atuar de acordo 

com aproximadamente 3.507 (três mil, quinhentos e sete) normas, o que representa a 

necessidade de incorrerem em despesas em torno de R$ 45 (quarenta e cinco) bilhões por 

ano para manutenção de pessoal, sistemas e equipamentos no acompanhamento das 

modificações da legislação e cumprimento das obrigações tributárias. 

Acerca deste tema, o Professor Carlos Alberto Pereira, da Faculdade de Economia e 

Administração da Universidade de São Paulo, sustenta ser necessária a reforma tributária 

principalmente em razão de ser o sistema tributário muito complexo, na medida em que, 

além de estar em constante mutação, é composto por poucas regras e muitas exceções. 

“Essa complexidade acaba gerando muita dificuldade para as empresas atenderem à 

legislação fiscal e isso assusta o contribuinte” 3. 

Em um primeiro momento, esta significativa quantidade de exceções parece 

incompatível com o sistema constitucional tributário, que estabelece como uma das 

garantias individuais e limitações ao poder de tributar, o princípio da igualdade. Em uma 

análise mais detida da origem dessas exceções identificamos o regime especial 

                                                 
1 Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário – IBPT. Quantidades de Normas Editadas no Brasil: 24 
anos da Constituição Federal de 1988. 2012. Disponível em: 
<http://brcont.com/downloads/quantidade_de_normas_2012.pdf>. Acesso em 27 de outubro de 2012. 
 Segundo estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, nos últimos vinte e quatro 
anos contados da data de promulgação da Constituição Federal de 1988, portanto, no período de 05/10/1988 
à 05/10/2012, foram editadas 4.615.306 (quatro milhões, seiscentos e quinze mil, trezentas e seis) normas 
que regem a vida dos cidadãos brasileiros. Isto representa, em média, 526 normas editadas todos os dias ou 
788 normas editadas por dia útil.  
2 IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário –Quantidades de Normas Editadas no Brasil: 24 
anos da Constituição Federal de 1988. 2012. Disponível em: 
<http://brcont.com/downloads/quantidade_de_normas_2012.pdf> Acesso em 27 de outubro de 2012. 
3 FEA/USP. Painel - Reforma Tributária: por um sistema mais justo e simplificado. 01/09/2007. Disponível 
em: <http://www.fea.usp.br/noticias.php?i=106>. Acesso em 10 de outubro de 2012. 
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estabelecido pelo Poder Executivo, o que nos gerou preocupação, pois, em observância ao 

princípio da legalidade, a obrigação tributária, ao menos de caráter principal, deve ser 

veiculada por lei geral e abstrata, editada pelo Poder Legislativo. Concluímos, então, que o 

regime especial consensual poderia estar em descompasso com o sistema tributário 

nacional, em especial, com os princípios da igualdade e legalidade, o que nos induziu a 

pretender sistematizar o regime especial consensual do ICMS, buscando identificar os 

limites materiais e formais contidos no ordenamento jurídico que devem nortear o Poder 

Executivo para conceder ou denegar o pedido do sujeito passivo da obrigação tributária, de 

forma a preservar os direitos e garantias dos contribuintes deste imposto. 

De acordo com Immanuel Kant, citado por Miguel Reale4 o conhecimento não pode 

prescindir da experiência, a qual fornece o material cognoscível. A partir desta experiência, 

identificamos um problema pragmático a ser estudado segundo as normas jurídicas 

positivadas. Em outras palavras, constatamos um problema real, correspondente à 

concessão de regimes especiais de ICMS no Estado de São Paulo, e pretendemos analisar a 

questão perante as normas jurídicas vigentes, em especial, a aplicação sistemática destas 

normas, de forma a identificar se e quando é válida a concessão destes regimes especiais.  

A perspectiva pragmática desta questão jurídica é exaltada também por José Artur 

Lima Gonçalves, para quem a ciência transforma o conhecimento em instrumento técnico 

para solução de conflitos. Segundo o eminente Professor, “a ciência tem um compromisso 

inafastável com a utilidade”5. E ciente deste compromisso, buscaremos conferir utilidade 

ao presente estudo, evitando que regimes especiais sejam concedidos de forma 

indiscriminada, em clara violação ao sistema constitucional tributário. 

Pretendemos, a partir do conhecimento empírico acerca da concessão de regime 

especial consensual de ICMS, apoiar-nos no direito positivo para produzir conclusões 

acerca da legitimidade deste instituto pouco estudado e, ao final, contribuir para a ciência 

jurídica. A importância dos fatos para a ciência do Direito pode ser traduzida nas lições de 

Miguel Reale, a seguir reproduzidas: 

O Direito, como tôda ciência positiva, implica em uma atitude realista, 
enquanto analisa fatos do comportamento humano e até mesmo enquanto 
estuda normas, que são apreciadas pela Dogmática Jurídica como um ‘já 
dado’, algo pôsto senão impôsto à interpretação e à sistematização do 
jurista como tal.  

                                                 
4 REALE, Miguel.  Filosofia do Direito, 4 ed. rev. e aumentada. São Paulo: Saraiva, 1965, p. 90. 
5 GONÇALVES, José Artur Lima. Isonomia na norma tributária. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 12. 
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O ICMS foi o imposto escolhido porque constitui um dos principais obstáculos à 

implementação da almejada reforma tributária, provavelmente por ser de competência 

tributária dos Estados e Distrito Federal. Vale dizer: o fato de se tratar de um imposto 

estadual não-cumulativo representa um dos inúmeros problemas relativos à cobrança do 

ICMS. Decorre da instituição e cobrança polarizadas entre as Unidades da Federação a 

questão da concessão de benefícios fiscais sem amparo em Convênio como manifestação 

da autonomia dos Estados, a tentativa de alguns Estados de impor a cobrança do imposto 

no destino6, a ausência de uniformidade de alíquotas, a cobrança do imposto na entrada de 

determinado Estado quando a mercadoria é proveniente de outra Unidade Federativa, entre 

outros impasses políticos. 

Além destes problemas relativos ao ICMS, devemos, ainda, consignar as polêmicas 

discussões sobre a reiterada adoção do regime de substituição tributária, que tem se 

tornado a regra para a cobrança do imposto a pretexto de reduzir a sonegação e conferir 

eficiência à fiscalização concentrada no início da cadeia comercial (fabricante e 

importador). 

Não nos esqueçamos, ainda, da questão relativa à multiplicidade de obrigações 

instrumentais utilizadas pela Administração para fiscalizar a ocorrência dos fatos geradores 

e adequação do pagamento do imposto, obrigações estas cujo cumprimento é 

excessivamente complexo, caro e comprometedor do desenvolvimento de determinadas 

estruturas operacionais vislumbradas pelos contribuintes do ICMS. 

Neste cenário florescem a insegurança jurídica, mencionada pelo Professor Carlos 

Alberto Pereira e por inúmeros outros profissionais, empresários e juristas, o atraso no 

desenvolvimento econômico e social dos Estados, o cerceamento da livre iniciativa 

assegurada constitucionalmente inclusive aos contribuintes do ICMS, o crescente número 

de autuações por descumprimento de obrigações instrumentais, entre outros sérios 

problemas enfrentados pelos sujeitos passivos deste imposto.  

Com o intuito de solucionar problemas como estes, relativos ao ICMS, as Unidades 

da Federação, de forma unilateral, valem-se, preferencialmente, do chamado “regime 

especial”, com amparo em legislação genérica e escassa. Em geral, as leis estaduais e 

distrital conferem discricionariedade ao Poder Executivo para que, diante de casos 
                                                 
6  O recolhimento do ICMS no destino, em substituição à cobrança na origem, já foi objeto de Projetos de 
Emendas Constitucionais, dentre as quais 285/2004 e 233/2008. Porém, a ausência de consenso entre os 
Estados impede que a legislação tributária evolua na mesma velocidade da tecnologia e torna comum 
tentativa de modificação desta forma de recolhimento do imposto unilateralmente, as normas constitucionais.  
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concretos, editem normas individuais e abstratas facilitando-lhes o cumprimento das 

obrigações tributárias. É o caso do Estado de São Paulo, onde o Poder Executivo está 

autorizado pelo art. 71 da Lei no 6.374/89, a “determinar, a requerimento do interessado ou 

de ofício, a adoção de regime especial para cumprimento das obrigações fiscais”. 

A Constituição Federal, em seu art. 146, III, “d”, apenas estabelece caber à Lei 

Complementar definir tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para 

as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do 

ICMS.  

Além deste dispositivo, o art. 146-A da Constituição Federal igualmente atribui à 

Lei Complementar estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 

desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, 

estabelecer normas de igual objetivo. 

Note-se que o texto constitucional prevê a possibilidade de se conferir tratamento 

tributário diferenciado, desde que haja lei complementar disciplinando os critérios e as 

condições deste tratamento e apenas para incentivar as micro e pequenas empresas ou para 

afastar desequilíbrios concorrenciais. Não há, na Constituição Federal, norma que suporte a 

concessão de tratamento tributário diferenciado, representado pelo chamado regime 

especial, exclusivamente a um contribuinte específico, segundo critérios de conveniência e 

oportunidade da Administração Tributária. 

Da mesma forma, inexiste Lei Complementar disciplinando a concessão de regimes 

especiais de ICMS pelas Unidades da Federação. A Lei Complementar nº 87/96 nada 

dispôs sobre a concessão de regime especial de ICMS, deixando de cumprir parcialmente o 

papel de limitar o exercício da competência tributária pelos Estados e Distrito Federal. 

Somente a Lei Complementar no 123/06 atende ao disposto no referido dispositivo 

constitucional, ao instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 

Porte, disciplinando regime tributário diferenciado e favorável para estas pessoas jurídicas. 

Apenas o Convênio AE nº 09/72 tratou de disciplinar a concessão de regimes 

especiais de ICMS exclusivamente para a emissão e escrituração de documentos e livros 

fiscais, produzindo efeitos em âmbito nacional.  

Diante desta omissão do Poder Legislativo – pois o Convênio é editado por 

representantes da Administração Fiscal dos Estados e Distrito Federal, os regimes especiais 

têm sido concedidos a requerimento dos contribuintes, para facilitar o cumprimento da 
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legislação tributária, o que inclui a obrigação principal e as obrigações instrumentais. 

Também os regimes especiais são impostos de ofício pelas Unidades da Federação para 

compelir os contribuintes infratores da legislação ao cumprimento das obrigações 

tributárias principal e instrumentais, facilitando o exercício da Fiscalização. 

Conforme pretendemos demonstrar neste trabalho, a concessão indiscriminada de 

regimes especiais, principalmente em virtude da ausência de legislação nacional e estadual 

claras e de estudos mais aprofundados e específicos sobre o tema, tem se mostrado 

contrária a vários princípios constitucionais, limitadores do exercício do poder de tributar.  

Neste estudo, propomo-nos a examinar os regimes especiais consensuais, adotando 

especialmente as normas que disciplinam a matéria no Estado de São Paulo, e a 

compatibilidade destas normas individuais e abstratas com os princípios da legalidade, 

igualdade e devido processo legal, afinal, conforme ensina Misabel de Abreu Machado 

Derzi, o cientista do Direito Tributário não deve perder de vista que trabalha com uma 

ciência empírica, vertida para o ordenamento positivo7. Vale dizer: pretendemos trabalhar 

com as normas postas no ordenamento jurídico brasileiro para solucionar o problema 

identificado a partir da experiência.  

Estamos cientes de que a concessão de regimes especiais deve estar pautada em 

outros limites do poder de tributar conferido às pessoas políticas, como não cumulatividade, 

irretroatividade, anterioridade, não-confiscatoriedade, entre outros. Porém, elegemos os 

três princípios constitucionais como os mais prejudicados pela utilização indiscriminada do 

instituto do regime especial.  

Nossa intenção é mostrar que referidos princípios da igualdade, legalidade e devido 

processo legal são violados pelo Poder Executivo quando, por regime especial para 

cumprimento de obrigações fiscais, modifica algum dos critérios da regra-matriz de 

incidência do ICMS. Esta norma geral e abstrata, estruturada a partir da competência 

tributária conferida pelo art. 155, II, da Constituição Federal, constitui o limite material a 

orientar a determinação, pelo Poder Executivo Estadual, do regime especial consensual.  

Além deste limite material, demonstraremos preocupação com a observância de um 

processo administrativo em que se assegure a ampla defesa, contraditório e, sobretudo, 

                                                 
7 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 1988, p. 291. 
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publicidade e motivação do ato administrativo, sendo este devido processo legal o limite 

formal para a adoção de regime especial de ICMS. 

Demonstraremos que o regime especial é útil e benéfico se utilizado 

excepcionalmente e com razoabilidade pelas Unidades da Federação, que devem respeitar 

os limites formal e material impostos pela legislação tributária. Tais limites podem ser 

sintetizados, basicamente, pela necessidade de tramitação de um processo administrativo e 

pela vedação da modificação de critérios da regra-matriz de incidência do ICMS, sob pena 

de inquestionável violação dos princípios da legalidade, igualdade e devido processo legal.  

A observância do processo administrativo, em que sejam oferecidos ao contribuinte 

a ampla defesa e o contraditório, em que o ato concessório ou denegatório do pedido seja 

motivado e a decisão integralmente publicada, é essencial para que se evite favoritismos e 

arbitrariedades.  

Com relação à impossibilidade de modificação da regra-matriz de incidência, trata-

se de um limite decorrente do princípio da legalidade tributária, segundo o qual é vedado 

às pessoas políticas instituir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, e da igualdade, 

que impede a instituição de tratamento desigual entre contribuintes. Como forma de 

respeito a estes princípios, a regra-matriz de incidência é veiculada por lei geral e abstrata, 

não podendo ser modificada por ato administrativo cujos efeitos restringem-se a um 

específico sujeito passivo. 

Pretendemos sustentar que a concessão de regimes especiais deve ser evitada, pois 

cada modificação na legislação do ICMS pretendida pela Unidade da Federação deve 

produzir efeitos a todos os sujeitos passivos que se encontrarem na mesma situação, sendo 

veiculada por lei ou ato administrativo necessariamente geral e abstrato. A solução de 

questões relativas ao ICMS, que hoje são introduzidas no sistema tributário por meio de 

ato administrativo discricionário concessivo de regime especial, passaria a ser veiculada 

por lei geral e abstrata, em atendimento aos princípios constitucionais tributários, 

conferindo à Administração mais eficiência, na medida em que causaria menos prejuízo 

aos contribuintes e um aumento na arrecadação. 

Em síntese, o trabalho proposto pretende analisar o contexto normativo em que 

regimes especiais são requeridos por sujeitos passivos do ICMS no Estado de São Paulo, e 

os parâmetros que devem nortear o Poder Executivo a concedê-los ou indeferi-los. 

Pretendemos identificar os limites normativos formais e materiais para a aplicação de 
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tratamento tributário diferenciado a determinados sujeitos passivos do imposto, dividindo o 

trabalho em quatro etapas.  

Inicialmente apresentaremos algumas considerações preliminares acerca do objeto 

de nosso estudo, consideradas premissas fundamentais para o desenvolvimento da tese 

proposta. Dentre as premissas, trataremos das normas jurídicas, inclusive, de sua 

classificação em geral e individual, abstrata e concreta, considerando a sua relevância na 

medida em que os regimes especiais introduzem normas individuais e abstratas no 

ordenamento jurídico, enquanto a lei, por excelência, veicula normas gerais e abstratas. 

Ainda neste capítulo, trataremos da tripartição de Poderes do Estado, competência 

tributária, do papel a ser desempenhado pela Lei Complementar, especialmente em matéria 

de veiculação de regimes especiais e tributação diferenciada, e dos critérios que compõem 

a regra-matriz de incidência.  

No capítulo seguinte, propomo-nos a analisar a competência tributária atribuída às 

Unidades da Federação para que instituam o ICMS, o caráter nacional do imposto e a 

legislação principal que o regula. Devemos discorrer sobre os critérios que compõem suas 

possíveis regras-matrizes de incidência que, conforme sustentaremos adiante, não são 

passíveis de alteração indiscriminada por ato administrativo, configurando, assim, o limite 

material dos regimes especiais consensuais de ICMS.  

O terceiro capítulo abordará o poder discricionário conferido pelo legislador ao 

Poder Executivo mediante a edição do art. 71 da Lei nº 6.374/89. A partir do exame deste 

dispositivo legal, trataremos das duas modalidades de regime especial: o sancionatório, 

imposto de ofício, e o consensual, determinado em caso de requerimento do contribuinte 

do ICMS, demonstrando a motivação claramente distinta de cada uma destas espécies. 

Especificamente com relação a esta segunda modalidade de regime especial, cumpre-nos 

demonstrar que o legislador conferiu poder discricionário à Administração Pública, cujo 

exercício deve ser pautado pelos termos da própria lei e, principalmente pelos princípios 

constitucionais tributários.  

Pretendemos demonstrar, ainda, a compatibilidade do regime especial consensual 

de ICMS com os princípios da legalidade e igualdade, inclusive com a livre concorrência. 

Diante da análise destes princípios especialmente selecionados dentre as diversas 

limitações ao poder de tributar, será possível justificar os limites que consideramos 

imprescindíveis à determinação de regime especial consensual; enfim, porque sua 
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concessão, por implicar modificações na norma geral e abstrata de instituição do ICMS, ou 

seja, na regra-matriz de incidência, deve ser declarada como ato administrativo inválido.  

Especialmente com relação ao limite material, veremos que o regime especial deve 

se limitar a disciplinar o cumprimento das obrigações instrumentais, sendo inconstitucional 

a alteração de critérios que, de alguma forma, interfiram na formação da obrigação 

tributária principal. 

No quarto capítulo propomo-nos a analisar as normas que disciplinam o processo 

administrativo de requerimento de regime especial vigentes no Estado de São Paulo, 

focando especialmente na importância do dever de motivação do ato administrativo de 

concessão ou denegação do pedido e de sua publicidade, principalmente como instrumento 

de controle da discricionariedade do Poder Executivo, afastamento de arbitrariedades e 

favoritismos, e de garantia da igualdade e livre concorrência. Demonstraremos, nesta 

oportunidade em que medida o processo administrativo constitui um limite formal para 

concessão dos regimes especiais consensuais do ICMS e, por conseguinte, um instrumento 

de preservação dos direitos do sujeito passivo à ampla defesa, ao contraditório e, ao final, à 

obtenção de uma decisão motivada e razoável. 

Também deveremos examinar a questão da natureza do Regime Especial, 

especialmente no que concerne à participação do contribuinte no ato administrativo 

concedente e se ela seria determinante de uma relação de caráter contratual ou se restaria 

caracterizado mero ato administrativo unilateral. Comprometemo-nos a investigar o efeito 

da concessão do regime especial: se constitutivo de direitos e obrigações ou declaratório, 

com efeitos ex tunc, bem como a interferência nas relações jurídicas tributárias integradas 

por terceiros. 

Abordaremos, também, a partir de exemplos concretos extraídos da legislação 

paulista, hipóteses em que o regime especial é concedido segundo um padrão previamente 

definido pela Administração a todos os sujeitos passivos que preencham determinadas 

condições objetivamente auferidas, e casos em que o regime especial é específico, 

determinado segundo os moldes definidos pelo próprio sujeito passivo, segundo suas 

necessidades operacionais para o cumprimento de obrigações tributárias. 

Salientamos não ser objeto do estudo proposto a análise das formas de extinção do 

crédito tributário, mas da constituição das obrigações segundo os termos de regimes 

especiais. Buscaremos identificar limites para que não se alterem os critérios da regra-
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matriz de incidência do ICMS de forma subjetiva e individualizada, ou seja, deteremo-nos 

ao exame da incidência da norma e nascimento da obrigação tributária, sem atentar para a 

forma de extinção do crédito tributário. 

Também não nos deteremos de forma aprofundada ao regime especial imposto pela 

Unidade da Federação como forma de sanção administrativa, embora mencionaremos suas 

principais características. O foco do trabalho consiste nos regimes especiais pleiteados 

pelos sujeitos passivos, como forma de tributação mais adequada ao desenvolvimento de 

sua respectiva atividade econômica e, muitas vezes, como forma de modificação 

inconstitucional da regra-matriz de incidência do ICMS. 
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CONCLUSÃO 

 

A assustadora complexidade da legislação tributária brasileira reflete a intenção do 

legislador de atender ao princípio da igualdade, além de induzir ou reprimir 

comportamentos. Porém, diante do caráter geral e abstrato destas normas, acabamos por 

encontrar contingências fáticas que escapam do padrão legal descrito na hipótese e no 

consequente normativos.  

Especificamente com relação ao ICMS, em razão de se tratar de um imposto de 

caráter nacional, porém, de competência dos Estados e Distrito Federal, que interfere 

diretamente na estrutura operacional de significativa parcela do setor econômico, em 

especial dos setores produtivo e comercial, é ainda menos provável que o legislador possa 

disciplinar todas as possíveis formas de operacionalização dos negócios empresariais, 

razão pela qual adota padrões legais que não levam em consideração as peculiaridades de 

inúmeros possíveis modelos negociais.  

Algumas estruturas operacionais pretendidas pelo sujeito passivo podem fugir 

destes padrões normativos, dificultando ainda mais o cumprimento das obrigações 

tributárias concernentes ao ICMS. 

Diante destas possíveis dificuldades enfrentadas pelos sujeitos passivos de 

obrigações tributárias, as Unidades da Federação, dentre as quais o Estado de São Paulo, 

asseguram a estes sujeitos o direito de requerer regime especial, a ser concedido pelo Poder 

Executivo. É o que se verifica no art. 71 da Lei Paulista no 6.374/89. A questão que se 

colocou, ensejando o presente estudo, foi em que medida a aplicação deste dispositivo 

legal estaria em consonância com o sistema constitucional tributário. 

Para que os problemas em torno da constitucionalidade dos regimes especiais 

consensuais de ICMS fossem elucidados, em especial, a identificação de sua natureza 

jurídica e os limites a serem observados pelo Poder Executivo para sua concessão, 

estabelecemos algumas premissas, assim sintetizadas: 

1. o objeto do presente estudo consiste na análise das normas jurídicas, as quais 

compreendem fatos eleitos pela autoridade competente pela edição das normas 

como necessários e suficientes para implicarem a relação jurídica que contempla 
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uma conduta tipificada com o intuito de concretizar valores adotados pela 

sociedade, por intermédio de seus representantes. 

2. as normas positivadas existem a partir da interpretação humana, independentemente 

de sua eficácia sobre os fatos sociais empiricamente constatados; trata-se das 

unidades de sentido construída pelo intérprete a partir do suporte empírico 

objetivado nos textos produzidos pelas autoridades competentes.  

3. os princípios jurídicos integram o direito, ora como valores e limites objetivos 

implicitamente veiculados no texto legal, ora como norma jurídica constitucional 

portadora de valores e estipuladora de limites objetivos, trata-se de guias 

orientadores do intérprete e aplicador do direito; 

4. as normas tributárias são aquelas que disciplinam a instituição, fiscalização e 

arrecadação dos tributos, devendo ser gerais e abstratas, pois dirigidas a uma 

universalidade de sujeitos, apresentando uma ação hipoteticamente definida; 

5. o poder conferido às pessoas políticas é uno, porém, repartido em três órgãos, que 

possuem funções típicas a desempenhar; ao Poder Executivo, mais próximo das 

demandas e situações fáticas cotidianas, cabe aplicar as leis editadas pelo Poder 

Legislativo; embora a Administração possa exercer atipicamente a atividade 

legislativa em nome da eficiência e da praticabilidade do Direito, o processo 

legislativo é imprescindível para definir os limites para sua atuação; 

6. o exercício válido da competência tributária manifesta-se necessariamente por meio 

do processo legislativo, devendo a pessoa política, ao editar a regra-matriz de 

incidência tributária, observar limites definidos no texto constitucional; 

7. a lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária sob os aspectos 

formal e material, e exerce a tríplice função de dispor sobre conflitos de 

competência, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, além de 

estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, inclusive estabelecer 

critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 

concorrência, necessariamente causados pela desigual tributação, nos termos dos 

arts. 146 e 146-A, da Constituição Federal;  

8. a regra-matriz de incidência tributária apresenta-se como norma geral e abstrata, 

formada pela descrição hipotética de um fato economicamente relevante, cuja 

ocorrência empírica é necessária e suficiente para o nascimento da relação jurídica 

obrigacional. A proposição antecedente desta norma corresponde à hipótese de 

incidência, composta pelos critérios material, espacial e temporal.  
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9. o consequente que compõe a regra-matriz de incidência tributária corresponde à 

estipulação hipotética da regulação da conduta intersubjetiva, prescrevendo direitos 

e obrigações para as pessoas envolvidas no acontecimento do fato jurídico 

tributário. Esta proposição fornece os critérios subjetivo e quantitativo que devem 

pautar a relação jurídica decorrente da subsunção do fato à norma geral e abstrata. 

O primeiro critério define os sujeitos que integrarão a esta relação e o segundo, 

formado pela base de cálculo e alíquota, compõe o objeto da relação.  

10. as obrigações instrumentais são estabelecidas com a finalidade de viabilizar o 

exercício da fiscalização e a arrecadação de tributos pelo Poder Executivo; sua 

imposição deve ser veiculada pela legislação tributária, segundo critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, não sendo aplicável o princípio da estrita 

legalidade, pois a Administração Pública é mais qualificada para defini-las e fazer 

com que sejam cumpridas pelos sujeitos passivos; 

11. o princípio da proporcionalidade será atendido quando a obrigação instrumental 

imposta permitir o exercício da fiscalização e a arrecadação de tributos causando o 

mínimo de prejuízo aos direitos fundamentais dos administrados e garantindo a 

eficiência das atividade estatais; será razoável se possível constatar-se que a 

prestação imposta está dentro da normalidade, havendo relação congruente entre o 

critério de diferenciação escolhido e a medida adotada, bem como relação de 

equivalência entre referida prestação e o atendimento dos interesses de fiscalização 

e arrecadação tributária; a obrigação instrumental deverá ser necessária, adequada e 

proporcional;  

12. a Constituição Federal outorgou competência tributária aos Estados e Distrito 

Federal para instituir o ICMS, traçando os limites a serem observados pelo 

legislador ao editar as possíveis regras-matrizes do imposto, inclusive a 

observância do princípio da não-cumulatividade; 

13. o ICMS é um imposto de caráter nacional, cuja uniformização das normas que o 

disciplinam, principalmente pela lei complementar, torna possível o federalismo 

cooperativo; 

14. no Estado de São Paulo, a Lei nº 6.374/89 instituiu o ICMS, veiculando suas 

regras-matrizes, assim consideradas normas gerais e abstratas que contém os 

critérios definidos pelo legislador para sua aplicação sobre os casos concretos, em 

consonância com as normas constitucionais e com a Lei Complementar nº 87/96;  
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15. o contexto sócio-econômico dinâmico, refletido em uma realidade polifacética de 

fatos e circunstâncias, demanda o aumento da produção legislativa que confere 

competência discricionária ao Poder Executivo; as leis veiculam atribuição de 

liberdade à Administração Pública para que aprecie subjetivamente qual a maneira 

mais oportuna e conveniente de proceder nos casos concretos; 

a. a interpretação do texto normativo não se confunde com a 

discricionariedade administrativa; a primeira corresponde à construção das 

normas jurídicas enquanto que a segunda pressupõe a decisão do aplicador 

segundo sua avaliação da melhor solução para o caso concreto; 

b. a discricionariedade é originada da lei, residindo em sua hipótese, quando se 

manifesta através da imprecisão da descrição legal da situação fática 

hipotética, especialmente mediante conceitos indeterminados, ou em seu 

consequente, caso em que se revela no comando facultativo, nas alternativas 

ou gradação da consequência ou quando esta for indeterminada; 

c. o ato administrativo pode indicar a discricionariedade em seu motivo ou 

conteúdo: o motivo revelará a discricionariedade quando a lei não o definir 

como condição para a prática do ato ou quando contiver conceitos jurídicos 

indeterminados; o conteúdo, quando a lei relacionar vários objetos possíveis 

para atingir a mesma finalidade; 

16. a regra-matriz de incidência caracteriza-se como norma veiculada em lei, formada 

por conceitos fechados, também denominados “tipos”, sendo sua aplicação um ato 

vinculado na Administração Pública, não havendo atribuição de competência 

discricionária;  

17. o art. 71 da Lei paulista n. 6.374/89 é válido, pois pertence ao sistema de direito 

positivo, mantendo relação de pertinência com normas hierarquicamente superiores, 

devendo sua aplicação estar em consonância com os limites constitucionais ao 

poder de tributar; 

A partir destas noções fundamentais de Direito, extraímos as seguintes conclusões: 

1. o art. 71 da Lei n. 6.374/89 conferiu ao Poder Executivo poder discricionário para 

determinar regime especial (i) de ofício para compelir infratores contumazes da 

legislação do ICMS a cumprir com suas obrigações tributárias e (ii) a requerimento 

do interessado, quando entender tratar-se de “caso especial” merecedor de 

tratamento diferenciado para cumprimento de obrigações tributária; 
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2. o regime especial de ofício constitui uma sanção a ser imposta pela Administração 

Pública em caso de infração contumaz à legislação ou habitual inadimplência do 

contribuinte; a ausência de determinação pelo legislador das referidas expressões 

configura a outorga da discricionariedade ao Poder Executivo, a quem cabe definir 

quando será considerada infração contumaz e habitual inadimplência; 

3. especificamente no que concerne ao regime especial consensual, a 

discricionariedade conferida pelo legislador ao Poder Executivo é refletida no art. 

71 da Lei nº 6.374/89, em virtude da utilização do conceito jurídico indeterminado, 

representado pela expressão “casos especiais” (motivo do ato) e pela inexistência 

do tratamento especial a ser concedido ao requerente (objeto do ato); 

4. o exercício da competência discricionária é limitado pela lei e deve ser controlado 

internamente pelo Poder Executivo e externamente pelo Poder Judiciário para que a 

atuação da Administração Pública seja objetiva e imparcial; este controle se dá 

mediante a análise da necessidade da atuação, adequação do seu conteúdo e 

intensidade ao motivo alegado e ao cumprimento da finalidade definida em lei; 

5. o princípio da legalidade constitui limite objetivo previsto no art. 150 da 

Constituição Federal, que concretiza a segurança jurídica ao impor que a regra-

matriz de incidência dos tributos, norma geral e abstrata veiculada em lei editada 

pelo Poder Legislativo, contenha conceitos de fechados, interpretados segundo 

critérios de experiência; 

6. a aplicação do art. 71 da Lei nº 6.374/89 deve se pautar no princípio constitucional 

da legalidade, o que implica a vedação de modificação dos critérios material, 

espacial, territorial, quantitativo e subjetivo pela Administração Pública mediante 

determinação de regimes especiais consensuais de ICMS; 

a. a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96 conferiram à 

Administração Pública a função de definir a margem de valor 

agregado integrante da base de cálculo do ICMS devido por 

substituição tributária, indicando os critérios a serem observados 

para a fixação deste elemento que compõe o critério quantitativo da 

regra-matriz de incidência; 

b. a definição deste padrão fiscal deve ser veiculada em norma geral e 

abstrata editada pelo Poder Executivo, sendo justificada sua adoção 

em observância do princípio da praticabilidade do Direito, podendo 

ser alterado pela própria Administração excepcionalmente na 
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hipótese de um determinado caso concreto estiver intensiva e 

extensivamente discrepante do padrão definido segundo a prática 

constatada na maioria dos casos; cabe, neste caso, a concessão de 

regime especial consensual de ICMS; 

c. a legislação tributária condiciona a concessão de benefícios fiscais 

de ICMS à celebração de Convênio entre as Unidades da Federação, 

medida esta que não substitui tampouco dispensa a intervenção do 

Poder Legislativo, titular da competência tributária, para, mediante 

edição de norma geral e abstrata veiculada em Decreto Legislativo, 

conferir eficácia às deliberações do Poder Executivo, não cabendo a 

outorga de tais benefícios por regime especial determinado pela 

Administração Pública; 

d. a lei paulista, ao definir os produtos cuja circulação estará sujeita ao 

regime de substituição tributária, valeu-se de termos genéricos e 

indeterminados, conferindo à Administração Pública competência 

discricionária para especificar tais produtos; ao fazê-lo, deve a 

Administração Pública editar norma geral e abstrata, não se valendo 

dos regimes especiais, pois acaba por interferir nos critérios material 

e subjetivo da regra-matriz de incidência do ICMS; 

7. o princípio da igualdade tributária subdivide-se em formal e material: aquele 

pressupõe a igualdade perante a lei, sendo direcionado principalmente ao Poder 

Executivo, aplicador do Direito; este correspondente à igualdade na lei, que impõe 

a edição de normas gerais e abstratas, em que há a eleição de elementos de 

discriminação hábeis a mensurar a capacidade contributiva dos sujeitos passivos;  

a. a norma tributária não pode singularizar de forma absoluta o 

destinatário, devendo todos os sujeitos passivos serem tratados de 

forma igual quando se encontrarem na mesma situação; 

b. diante do princípio da igualdade, o regime especial consensual de 

ICMS somente será cabível na hipótese de ficar constatado pelo 

Poder Executivo tratar-se de um caso efetivamente especial, 

devendo o mesmo tratamento individualmente definido ser 

estendido a todos que se encontrarem na mesma situação; 

c. os Estados devem exercer sua competência tributária de forma 

neutra, assim entendida como não prejudicial à livre concorrência, 
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por esta razão, a alteração nas regras de ICMS com a finalidade de 

estimular ou desestimular comportamentos deve ser realizada de 

forma geral e abstrata, sob pena de violação do princípio da livre 

concorrência, o qual constitui subprincípio da igualdade; 

d. com o intuito de prevenir distorções concorrenciais decorrentes da 

tributação, o art. 146-A conferiu à lei complementar a função de 

estabelecer critérios especiais de tributação a serem adotados pelas 

pessoas políticas detentoras da competência tributária; em se 

tratando de norma constitucional de eficácia limitada e considerando 

não ter sido veiculada tal lei complementar introdutória das normas 

gerais de direito tributário definindo referidos critérios especiais, 

não podem os Estados e Distrito Federal motivar a concessão de 

regimes especiais consensuais de ICMS na pretensa prevenção de 

distorções concorrenciais; 

8. os regimes especiais podem ser concedidos pela Administração Pública para 

disciplinar obrigações instrumentais, pois estas não prescindem de norma veiculada 

pelo Poder Legislativo, uma vez que cabe à própria Administração Pública 

disciplinar as formas necessárias para viabilizar o exercício de fiscalização e 

arrecadação dos tributos; 

9. a determinação do regime especial depende da observância do princípio do devido 

processo legal, em que se assegure ao interessado o direito ao exercício da ampla 

defesa e do contraditório, para que demonstre, valendo-se de todos os meios de 

prova possíveis, enquadrar-se em um “caso especial”, diferente do padrão 

estabelecido na legislação tributária e o que lhe impede de cumprir com as 

obrigações tributárias; 

a. identificam-se na legislação paulista dois tipos de processos 

administrativos para a concessão de regime especial, diferenciados 

em função da Autoridade Administrativa designada para apreciar e 

decidir sobre o pedido do interessado; 

b. a partir desta distinção, classificamos os regimes especiais 

consensuais de ICMS em duas espécies: (i) os padrões, em que a 

legislação tributária não confere grau de discricionariedade à 

Administração, uma vez que todas as condições para a determinação 

do regime especial são objetiva e exaustivamente definidas em 
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norma geral e abstrata, não havendo que se falar em “casos 

especiais”; e (ii) os requeridos à Diretoria Executiva de 

Administração Tributária, em que não há precedente, cabendo ao 

requerente demonstrar a distinção de seu caso perante o padrão 

definido na norma geral e abstrata; 

c. têm legitimidade para requerer regime especial todos aqueles 

sujeitos ao cumprimento de obrigações tributárias de ICMS, o que 

compreende o contribuinte, o responsável e aqueles que, de alguma 

forma, devem praticar condutas que viabilizem o exercício da 

fiscalização e arrecadação pelo Poder Executivo; 

d. havendo pedido de modificação da sujeição passiva por substituição 

tributária, impõe-se a notificação do contribuinte substituto 

tributário para que apresente sua anuência e fique ciente da alteração 

na regra-matriz de incidência do ICMS que será aplicável ao seu 

caso; 

10. o ato administrativo concessório de regime especial consensual de ICMS: 

a. pressupõe o requerimento do interessado e a concordância da 

Administração Pública, caracterizando-se como ato administrativo 

bilateral; 

b. veicula norma individual e abstrata a ser cumprida pelo sujeito 

passivo da obrigação tributária; 

c. deve ser motivado, a fim de possibilitar o controle do poder 

discricionário a partir da investigação da razoabilidade e 

proporcionalidade da decisão; 

d. deve ser publicado integralmente no Diário Oficial, permitindo que 

sujeitos passivos que se encontrem na mesma situação previamente 

considerada especial pela Administração Pública obtenha dela o 

mesmo tratamento tributário. 
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