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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O Conselho de Recursos Fiscais  (CRF),  órgão de julgamento  do Processo Tributário 
Administrativo em segunda e última instância da Secretaria da Fazenda do Estado do Amazonas, 
completa cinqüenta anos de atividade no mês de setembro de 2006.

Os  atos  comemorativos  do  cinqüentenário  proporcionam uma  reflexão  a  respeito  da 
importância desse órgão julgador para a justiça fiscal.

A composição  paritária  do Colegiado,  integrado por  representantes  dos  contribuintes, 
indicados  pelas  entidades  de  classe,  e  da  Fazenda  Pública,  contribui  para  o  julgamento  justo, 
observando os requisitos essenciais à sua validade, dentre outros, a publicidade, o contraditório, a 
ampla defesa e a decisão fundamentada.

Dando-se  cumprimento  ao  princípio  da  busca  da  verdade  material,  o  Colegiado 
disponibiliza  aos  contribuintes  e  à  Fazenda Pública  a  certeza  e  a  liquidez  do crédito  tributário, 
repercutindo no ingresso da receita tributária, indispensável ao custeio do gasto público, e nível de 
satisfação do contribuinte, que teve à sua disposição oportunidade para demonstrar suas razões de 
defesa.

Dentre as diversas atividades comemorativas do cinqüentenário, o CRF disponibiliza à 
comunidade  fazendária,  aos contribuintes  e aos profissionais  que atuam na área a realização  de 
seminário com a participação de conferencistas de reconhecida competência tributária, viabilizando 
amplo debate sobre temas importantes para o julgamento do contencioso.

Membros  do  CRF,  visando  contribuir  para  os  atos  comemorativos,  participaram 
intrinsecamente no implemento do presente livro,  que reúne trabalhos científicos elaborados por 
ocasião do curso de especialização em administração tributária a nível de pós-graduação, realizado 
pela  Universidade  Federal  do  Amazonas  e  resultante  do  programa  de  capacitação  de  recursos 
humanos  dos  servidores  da  Secretaria  da  Fazenda.  Trata-se  de  um  importante  instrumento  de 
trabalho dos atuantes na área.

Declaro  o  imensurável  agradecimento  desta  Presidência  a  todos  que  demonstraram 
espírito público no âmbito da prestação de serviços relevantes ao Conselho de Recursos Fiscais ao 
longo dessas cinco décadas de sua criação, proporcionando o reconhecimento de  sua inquestionável 
importância para a administração tributária.   

.   

ALÍSIO CLÁUDIO BARBOSA RIBEIRO
Presidente do Conselho de Recursos Fiscais

Setembro de 2006
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APRESENTAÇÃO

A  presente  coletânea  agrupa  diversas  monografias  produzidas  no  Programa  de  Pós-
Graduação  “Latu  Sensu”  em  Administração  Tributária  da  Universidade  Federal  do  Amazonas 
(UFAM),  como  requisito  parcial  para  a  obtenção  do  título  de  Especialista  em  Administração 
Tributária.

Pela relevância dos temas versados e pela qualidade dos textos, decidiu-se publicá-los como 
parte das comemorações do aniversário dos 50 anos do Conselho de Recursos Fiscais (CRF) da 
Secretaria  de  Fazenda  do  Estado  do  Amazonas  (SEFAZ),  órgão  colegiado  responsável  pelo 
julgamento, em segunda instância, dos processos administrativos tributários estaduais, até porque 
todos os autores que tiveram seus textos publicados são Conselheiros do referido órgão.

O primeiro estudo que integra a presente coletânea tem como título “A complexidade da 
estrutura e da linguagem adotada na legislação de ICMS do Estado do Amazonas: a dificuldade de 
interpretação e os efeitos do seu cumprimento”, de autoria de Eva Simone Tuma Chã.

A autora inicia seu trabalho explicitando as normas que regem a interpretação do Direito 
Tributário e dá ênfase à análise dos princípios jurídicos da tributação, os quais atuam não apenas 
como instrumento de integração (art. 108, II, CTN), mas também como vetores de interpretação da 
legislação tributária. Logo em seguida, adentra a autora na análise da pesquisa que realizou por meio 
de  questionários.  As  respostas  fornecidas  pelos  entrevistados  foram  cuidadosamente  coletadas, 
organizadas e analisadas pela aluna,  que representou os resultados de sua pesquisa por meio de 
gráficos e tabelas.

O  grande  mérito  do  trabalho  em  questão  é  servir  de  alerta  às  autoridades  estatais 
elaboradoras de normas jurídicas tributárias de que tais normas devem primar pela clareza, pois a 
dificuldade em compreender  o conteúdo e o alcance dos comandos legais  é um dos fatores que 
impede o fiel cumprimento dos mesmos. Pela importância que possui, o referido estudo deveria ser 
lido por todos os elaboradores de normas tributárias para que não se esqueçam de que o destinatário 
das mesmas é o povo e que é pensando nele que tais normas devem ser elaboradas.

Em seguida, temos o trabalho entitulado “Os princípios da política estadual de incentivos 
fiscais”, de autoria de Alísio Cláudio Barbosa Ribeiro.

Os  incentivos  fiscais  são  instrumentos  adotados  pelo  Estados  com a  finalidade  de  criar 
melhores  condições  para  o  desenvolvimento  de  determinados  setores  (segmentos)  da  atividade 
econômica ou certas regiões geográficas que não se desenvolveriam se não houvesse sua concessão. 

O art. 149 da Constituição do Estado do Amazonas autoriza o Estado do Amazonas e seus 
Municípios  conceder  incentivos  fiscais  relativos  aos  tributos  de  sua  competência  e  também 
incentivos  extrafiscais,  para  as  atividades  consideradas  de  fundamental  interesse  ao  seu 
desenvolvimento. Os incentivos fiscais de competência do Estado são os relativos ao Imposto sobre 
Operações  Relativas  à Circulação  de Mercadorias  e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  –  ICMS  (art.  155,  II,  CF)  e  destinam-se  às 
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empresas  industriais,  agroindustriais  e  agropecuárias,  instaladas  ou que venham a se instalar  no 
Estado do Amazonas, conforme dispõe o art. 150 da Constituição Estadual.

O sistema de incentivos fiscais e extrafiscais em nosso Estado é definido, basicamente, pela 
Lei n. 2.826, de 29.09.2003 (regulamentada pelo Decreto n. 23.994, de 29.12.2003), obedecidos os 
princípios emanados da Constituição do Estado do Amazonas (art. 150, § 1º) e do Decreto n. 23.419, 
de 21.03.2003, que instituiu Comissão Especial para elaborar a proposta de Reforma da Legislação 
de Incentivos Fiscais e Extrafiscais do Estado (proposta esta que resultou na citada Lei 2.826/2003). 
É da análise de tais princípios que se ocupa o segundo trabalho da presente coletânea.

Na  seqüência,  temos  o  trabalho  de  Angela  Maria  Melo  de  Souza,  entitulado  “Verdade 
material: da ação fiscal ao processo tributário administrativo”.

É sabido que o lançamento – ato que formaliza a exigência do crédito tributário (art. 142, 
CTN) –, notadamente na sua modalidade “de ofício” (art. 149, CTN) é, em regra, antecedido de um 
procedimento  preparatório,  o  qual  costuma  ser  designado  de  “procedimento  fiscalizatório”  ou 
“fiscalização”.  Já o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo pode ser alterado em 
virtude  de  impugnação  do  sujeito  passivo  (art.  145,  I,  CTN),  instaurando  assim  o  chamado 
“processo  administrativo  tributário”,  durante  o  qual  está  suspensa a  exigibilidade  do  crédito  da 
Fazenda Pública (art. 151, III, CTN).

Tanto o procedimento fiscalizatório (ação fiscal) quanto o processo administrativo tributário 
(contencioso) subordinam-se a princípios jurídicos,  cuja análise constitui  justamente o objeto do 
terceiro trabalho integrante da presente coletânea, que dá ênfase, como seu próprio nome indica, ao 
estudo do princípio da verdade material.

Finalmente,  encerrando  a  presente  coletânea,  temos  o estudo de  Davino Oliveira  Lopes, 
entitulado “Consulta tributária e denúncia espontânea como procedimentos preventivos do processo 
administrativo tributário”.

É que o chamado “processo administrativo tributário contencioso” instaurado pelo sujeito 
passivo quando impugna o lançamento (art. 145, I, CTN) não é a única modalidade de procedimento 
administrativo tributário admitida no ordenamento jurídico brasileiro. Na prática administrativa, no 
entanto,  toda  e  qualquer  autuação  interna  recebe  a  denominação  de  “processo”,  tenha  ou  não 
natureza contenciosa. Faz-se necessário, pois, distinguir os processos administrativos propriamente 
ditos (que encerram um litígio entre a Administração e um particular) dos  impropriamente ditos 
(sem qualquer litígio entre os interessados).

Entendido o processo administrativo tributário (em sentido amplo) como gênero, podemos 
apontar, dentre outras, as seguintes espécies: a) o processo de determinação e exigência de créditos 
tributários (ou processo administrativo tributário em sentido estrito); b) o de repetição do indébito; 
c) o de parcelamento de débitos fiscais; d) o de reconhecimento de direitos (como, por exemplo, a 
formalização de isenções e imunidades que estejam a depender de manifestação da autoridade da 
Administração Tributária);  e) o de consulta;  f) o da denúncia espontânea (art.  138, CTN). É da 
análise dessas duas últimas modalidades de processo que se ocupa o quarto trabalho na coletânea 
que ora se apresenta.
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Por todos os méritos  que indiscutivelmente possuem os estudos que integram a presente 
obra,  temos  que  a  mesma  merece  lugar  de  destaque  da  biblioteca  dos  que  militam no Direito 
Tributário.

Manaus (AM), 12 de julho de 2006.

Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho∗

  Procurador do Estado do Amazonas. Representante Fiscal no Conselho de Recursos Fiscais da SEFAZ/AM. Professor 
de Direito Financeiro, Tributário e Econômico. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

9



A COMPLEXIDADE DA ESTRUTURA E DA LINGUAGEM ADOTADA NA 
LEGISLAÇÃO DE ICMS DO ESTADO DO AMAZONAS:

A dificuldade de interpretação e os efeitos do seu cumprimento

Eva Simone Tuma Chã∗

Resumo:  Discorre  sobre  a  Consulta  Tributária  e  a  Denúncia  Espontânea  como 
procedimentos preventivos do Processo Administrativo Tributário, procura enfocar 
as vantagens, principalmente as de caráter  pecuniário,  que podem ser alcançadas 
pelo contribuinte e pelo Estado na utilização desses institutos do Direito Tributário. 
Preliminarmente aborda a problemática da legislação tributária  brasileira face ao 
seu grau de complexidade decorrente do grande número de tributos existentes no 
País, associado à superposição de normas tributárias oriundas dos diversos níveis de 
governo – Federal, Estadual e Municipal – e ao baixo grau de consciência tributária 
que possui a sociedade brasileira no sentido de entender que a questão tributária no 
Brasil é também uma questão cultural e de cidadania. Outrossim, a priori, enuncia o 
rigor do sistema tributário brasileiro no que tange à imposição de penalidades pelo 
descumprimento  da  legislação  tributária,  ressaltando  seu  exacerbado  caráter 
coercitivo com vistas ao fiel e espontâneo cumprimento da obrigação tributária. Em 
sua parte central, aborda o tema em seus aspectos conceituais, legais, doutrinários e 
jurisprudenciais, e finaliza concluindo, com base em toda fundamentação teórica e 
em pesquisa  realizada,  pela  relevância  da  adoção  dos  procedimentos  tributários 
estudados  como política  legislativa  tributária  capaz  de  favorecer  tanto  o Estado 
quanto  o  sujeito  passivo  de  obrigação  tributária,  face  à  eliminação  de  entraves 
burocráticos e à economia financeira decorrente da redução de gastos para arrecadar 
tributos,  bem  como  da  dispensa  de  penalidades  pecuniárias  que  só  oneram  o 
patrimônio empresarial. 

Palavras-chave:  Consulta  Tributária  –  Denúncia  Espontânea  –  Penalidade 
Pecuniária – Procedimento Administrativo.

  Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Especialista (pós-graduada) em 
Direito Tributário pela UFAM. Especialista (pós-graduada) em Administração Tributária pela UFAM. Auditora-Fiscal 
de  Tributos  Estaduais  (AFTE)  no  Estado  do Amazonas.  Conselheira  no Conselho  de  Recursos  Fiscais  (CRF)  da 
Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (SEFAZ/AM).
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1. INTRODUÇÃO

É  sabido  e  aceito  que  toda  língua  escrita  deve  estar  comprometida  com  os  cânones 
gramaticais  vigentes.  Diante  de  tal  afirmativa,  não  se  pode  exigir  que  a  linguagem  jurídica 
acompanhe  a  língua  falada,  que  é  livre,  solta  e  isenta  de  compromissos  rígidos  com as  regras 
gramaticais, mas ao mesmo tempo percebe-se que já se faz necessário que seja escrita com mais 
simplicidade, a exemplo da adotada na Espanha, sem fugir à naturalidade, para que seja possível a 
comunicação  imediata,  já  que  nenhum  cidadão  pode  alegar  em  nenhuma  hipótese  o 
desconhecimento da lei, quando estiver obrigado a cumpri-la.

De acordo com Gubert (2004, p. 48) “O processo de indução assume que a mais simples lei 
pode  ser  adaptada  para  harmonizar  com  a  experiência.  São  fundamentações  não  lógicas,  mas 
psicológicas, para a busca de leis mais simples”.

Vale lembrar, no entanto que nenhum saber é permanente, principalmente no que tange à 
nossa legislação de ICMS, por ser em parte atípica e ainda por estar sujeita a constantes retificações 
e  alterações,  sem falar  em algumas  lacunas  e  indeterminações  decorrentes  de  termos  vagos  ou 
palavras ambíguas inerentes ao nosso vocabulário. 

Sabe-se que não é possível uma única decisão correta para as questões jurídicas, contudo esta 
afirmativa não deve por em dúvida a existência do princípio da certeza do Direito. Pelo menos no 
campo da interpretação,  que objetiva encerrar  um litígio,  esta certeza deve vir  amparada com a 
clareza do que deve ser feito e qual a conseqüência de um eventual descumprimento, principalmente 
no  campo  do  Direito  Tributário,  cujas  leis  quase  não  abrem  espaço  para  discussões  sobre  a 
interpretação, se justa ou injusta.

1.1. Definição do problema

Reza a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso I, que “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. Diante desta segurança legal, analisando 
apenas  o universo dos contribuintes  do ICMS do Estado do Amazonas,  supõe-se que a lei  seja 
facilmente compreensível para que se possa tanto aplicá-la quanto cumpri-la.

Ao examinarmos friamente a realidade, até mesmo nós, os cobradores do seu cumprimento, 
ao  nos  despirmos  de  qualquer  vaidade,  reconhecemos  a  sua  complexidade e  até  mesmo  a 
possibilidade de uma equivocada interpretação,  principalmente ao nos depararmos com seguidas 
alterações de artigos e incisos, algumas vezes redigidos de forma tão imediatista e urgente, que não 
permitem ao legislador uma elaboração que consiga transmitir com clareza a sua real intenção.

Tal situação finda por dar àqueles que não se sentem seguros do seu pensamento a única 
alternativa viável para não incorrer em erros e em sua conseqüente punição, que é a já tão conhecida 
Consulta ao Departamento de Tributação e Informações. Isso para não falar das muitas idas e vindas 
tanto dos contribuintes quanto dos próprios agentes do Fisco, à própria pessoa do legislador quando 
isto ainda se fizer possível.
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A questão principal  é:  diferentemente da legislação tributária  brasileira  a legislação e as 
regulamentações do ICMS do Estado do Amazonas adotam uma estrutura de frases com orações 
subordinadas, como deve ser a construção mais complexa da língua escrita, de forma mais clara e 
compreensível a qualquer área de sua abrangência? 

1.2. Propósito da pesquisa

O objeto de análise deste trabalho é identificar o nível de compreensão da Legislação do 
ICMS e de seus regulamentos, por parte da população que, tanto no papel de contribuinte quanto no 
papel de fiscalizador, profissional liberal que assessora os contribuintes, concursados aprovados no 
último concurso público da SEFAZ, servidores públicos e estagiários, de uma forma ou de outra 
precisam conhecer a Lei. 

Além do nível de compreensão buscou-se identificar as possíveis dificuldades encontradas, 
as suas causas e de que forma isto influencia no cumprimento ou descumprimento da lei.

1.3. Justificativa da pesquisa

Abordar o tema como suporte deste trabalho de pesquisa,  dá-se em função de ser muito 
comum ouvirmos dos contribuintes do ICMS que, por mais que se esforce para seguir a legislação, a 
fiscalização sempre encontra alguma coisa errada para autuar a empresa, ficando sempre o “papel de 
vilão” para o Auditor Fiscal, que, por sua vez, tenta cumprir o seu papel baseando-se, entre outros, 
no Princípio da Legalidade e no Princípio da Publicidade,  onde fica implícito  que todos devem 
conhecer amplamente seus direitos e obrigações.

Na realidade o que se percebe é que, excluindo aqueles os quais são dotados da vontade 
natural de burlar o fisco, ou os que preferem jogar com a probabilidade de serem apanhados ou não, 
em boa parte das vezes a formalidade da estrutura dos artigos, parágrafos, incisos e alíneas da nossa 
legislação do ICMS, suas constantes alterações e adaptações, além das associações de um artigo a 
outro, nem sempre em posição clara – ora mais para a frente, ora mais para trás – é que terminam 
por dificultar o seu entendimento e cumprimento, frustrando assim o que Tridapalli (2001, p.23) 
discorre  sobre  Gestão  de  Tributos:  “O  êxito  da  administração  tributária  está  condicionado  à 
obediência por parte dos contribuintes ao pagamento de suas obrigações tributárias [...]”.

1.4. Objetivo geral

Através  de  pesquisa  identificar  os  pontos  de  maior  dificuldade  de  entendimento  da 
Legislação do ICMS do Estado do Amazonas.

1.5. Objetivo específico
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Após  a  identificação,  enunciar  na  medida  do  possível,  esses  pontos  de  maior  dúvida  e 
equívoco na interpretação, exemplificá-los e comentá-los.

1.6. Metodologia

A  metodologia  adotada  consistiu  em  pesquisas  bibliográficas  e  doutrinárias,  pesquisas 
documentais nos processos de consulta efetuados à Auditoria Tributária da Secretaria de Fazenda e, 
por  se  tratar  de  um  fenômeno  real,  até  fontes  que  ainda  não  existem,  conforme  as  didáticas 
ponderações de Eco (1996, p. 36): “Na falta de livros ou artigos de revista, haverá artigos de jornal 
ou documentos de outro gênero”, principalmente no que concerne à necessidade de críticas.

Foram utilizadas inicialmente pesquisas bibliográficas em vários ambientes físicos e digitais, 
com o propósito de verificar as diversas opiniões sobre a forma de se escreverem as leis.

Posteriormente, adotaram-se pesquisas às legislações tributárias de alguns países, detendo-se 
mais  especificamente  na da  Espanha por  ter  sido  a  que  demonstrou  menos  apego à  linguagem 
rebuscada.

1.7. Instrumentos de coleta de dados e análise

A pesquisa foi efetivada utilizando-se inicialmente o estudo das mais variadas formas de 
informação para a montagem desta monografia.

a) Coleta de dados

Os dados coletados foram de dois tipos: dados primários, coletados pela primeira vez pela 
pesquisadora e dados secundários, disponíveis em textos de leitura.

Os  dados  primários  foram  obtidos  através  da  aplicação  de  um  questionário  para  uma 
população de pesquisa que abrangeu diversos segmentos, todos, porém, com alguma ligação com o 
tema. 

O número da amostra foi de 50 questionários, sendo 25 aplicados através da internet e 25 
aplicados pessoalmente, a seguir transportados para tabelas e quadros e separados por categorias. 

Segundo a definição de Richardson apud Tridapalli (2001, p. 68): “[...] a entrevista é uma 
técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre pessoas. É o modo 
de comunicação no qual determinada informação é transmitida de uma pessoa A para uma pessoa 
B”.

Os dois últimos itens da pesquisa permitiram mais de uma resposta, para que se pudesse 
computar as de maior indicação,  assim como se permitiu observações espontâneas ou livres, que 
complementarão as informações obtidas.
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Para a  obtenção dos  dados  secundários,  foram explorados  diversos escritos  como livros, 
textos, legislações, códigos, normas e vários processos ou documentos de consulta junto à Secretaria 
da Fazenda do Estado do Amazonas, todos analisados e seguidos de fichas de resumo.

b) Análise de dados

Os  dados  foram  analisados  na  medida  em  que  foram  coletados.  As  conclusões  dessas 
análises e as sugestões deverão ser demonstradas nos últimos itens.

1.8. Estrutura do trabalho

O desenvolvimento e os resultados do trabalho encontram-se agrupados em seis itens.
A introdução, como visto, é composta de uma breve consideração sobre o tema, a definição 

do problema da monografia, os objetivos, a metodologia adotada e a estrutura do trabalho.
O segundo item apresenta uma visão geral assim como diversos posicionamentos sobre a 

interpretação no direito tributário.
O  terceiro  item  trata  das  normas  de  interpretação  e  integração  do  direito  tributário, 

demonstrando o seu comportamento tanto no Brasil quanto em alguns outros países.
No quarto item expõem-se e definem-se os seis princípios jurídicos tributários brasileiros.
O quinto item é destinado à exposição dos resultados e análises  das pesquisas efetuadas 

sobre o assunto. 
Finalmente, no sexto item encontram-se as conclusões e recomendações finais.

2. INTERPRETAÇÃO NO DIREITO TRIBUTÁRIO

A interpretação no Direito Tributário não é diferente da interpretação jurídica em geral, pelo 
fato de ambas terem a mesma estrutura sintática e por não ser o Direito Tributário autônomo em 
relação aos outros ramos do Direito Positivo.

Ao traduzir o pensamento de Morin sobre a divisão do Direito Positivo em ramos, Andrade 
Filho (2002, p. 175) assim a descreve: “A divisão do Direito Positivo em ramos é fruto de uma 
atividade  intelectiva  que  apresenta  as  vantagens  da  divisão  do  trabalho,  o  que  permite  o 
conhecimento de setores de um objeto,  entretanto só se justifica  como recurso didático.  Mesmo 
considerando  a  limitação  inerente  à  divisão  de  algo  que  é,  em  si,  indivisível,  são  necessários 
cuidados especiais porque se a divisão for adotada de forma imprudente ela se converterá em fator 
negativo,  que atrofia  as possibilidades  de compreensão,  elimina  possibilidades  de julgamento,  e 
impede uma visão do contexto”.

Para conhecer o Direito Tributário há que se aprender a interpretar normas sobre Direito 
Administrativo  e  levar  em consideração  os  princípios  fundamentais,  assim como se  deve  ter  o 
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domínio  dos  conceitos  fundamentais  do  Direito  Constitucional,  já  que  parte  considerável  das 
principais normas que delimitam o poder de tributar encontra-se na Constituição Federal.

Andrade Filho (2002, p. 176) ensina que parte das regras de Direito Tributário são típicas 
normas de superposição, por incidirem sobre fatos já regulados por outras normas.

Interpretar  as  regras  do  Direito  Tributário  implica,  geralmente,  em  resolver  questões 
provenientes  de  situações  que  já  decorrem  de  normas  que  regulam  as  relações  econômicas  e 
privadas.  Requer  objetividade,  significando,  inicialmente,  que  conceituar  “tributo”  em  Direito 
Tributário é essencial, apesar de que o conceito de tributo é artificial, já que não possui autonomia 
científica, só didática. Segundo Ataliba, apud Andrade Filho (2002, p. 176) “o conceito de tributo é 
o centro da construção sistemática que se designa por Direito Tributário. Esse sub-ramo do Direito 
Administrativo não goza de autonomia científica,  mas didática”.  Ressalta ainda o autor que “tal 
conceito é contingente porque é mutável por reforma constitucional”.

A  nossa  Constituição  Federal  apresenta  inúmeras  regras  e  princípios  sobre  o  poder  de 
tributar e o seu exercício, portanto o significado e o alcance das normas sobre o Direito Tributário 
estão intimamente ligados às interpretações das normas constitucionais e o poder de tributar, por sua 
vez, requer bastante domínio dos diversos princípios constitucionais estruturantes e dos princípios e 
regras específicos do exercício desse poder.

Ensina o mestre Carrazza (2002, p. 35): “A interpretação é uma atividade cognoscitiva que 
visa  a  precisar  o  significado  e  o  alcance  das  normas  jurídicas,  possibilitando-lhes  uma  correta 
aplicação.  Esta tarefa,  voltada precipuamente à descoberta  da  mens legis  (da vontade do Estado 
contida na norma jurídica), exige a constante invocação dos grandes princípios, mormente em face 
das disposições incertas e das palavras equívocas ou polissêmicas que costumam recamar nossos 
textos legislativos”.

Ainda sobre a interpretação jurídica, entende Andrade Filho que (2002, p. 148): “Não há 
como negar que os intérpretes,  quando formulam normas jurídicas aplicáveis  a casos concretos, 
aspiram a um certum. Os advogados das partes apresentam razões em favor de uma tese jurídica ou 
qualificação de fatos e visam obter uma decisão favorável. Os juízes e tribunais, por outro lado, 
aspiram  produzir  decisões  justas  ou  que  não  sejam  reformadas  em  instâncias  superiores.  Os 
professores de Direito e os que escrevem sobre o Direito aspiram ‘fazer escola’, isto é, influenciar 
pessoas, divulgar idéias e conhecimentos”.

Por certo que nem toda lei é passível de uma única interpretação, tanto que a cada dia mais e 
mais  intérpretes  surgem,  são analisados  e  discutidos,  formando  cada qual  a  sua corrente,  numa 
demonstração  clara  de que o direito  pode ser acessível  a todos sim,   mas em questões   menos 
comuns e mais sutis terá direito aquele  que se amparar no intérprete que mais se aproximar da 
corrente ou escola seguida  pelo seu julgador. 

Tal percepção pode ser observada na seguinte afirmativa de Novelli (2003, p. 65): “Parece 
dispensável tecer novas e mais largas considerações com o fim de demonstrar como e quanto se 
mantém vivo e atual, na doutrina do direito tributário, o interesse em torno do problema geral (ou, 
pelo menos,  de aspectos específicos do problema geral)  da interpretação das normas tributárias. 
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Assim por exemplo – e daí a razão principal destas simples notas de estudo – é fora de dúvida que, 
por este ou por aquele motivo, ainda permanece inexplicavelmente na sombra, – ou, tentando evitar 
uma inexatidão, e,  pior ainda, uma injustiça – quando assim não acontece pelo menos parece não ter 
encontrado, senão excepcionalmente, tratamento condizente com a sua extraordinária importância, 
um  dos  aspectos  mais  relevantes  e  mais  delicados  dessa  questão,  justamente  o  relativo  à 
interpretação do direito tributário pela Administração Pública”.

Em resumo, são muitas as indagações sobre o direito tributário, e de certa forma, descendo à 
nossa particularidade, que no caso em estudo é a Legislação sobre o ICMS do Estado do Amazonas, 
até as questões sobre ela formuladas em consulta tributária ao departamento orientador de natureza 
preventiva responsável, muitas vezes não são claramente apresentadas, ou, de outras vezes, chegam 
a ser superficiais e confusas, assim como o são várias defesas efetuadas pelas empresas autuadas 
junto aos órgãos julgadores administrativos. 

Discorrendo ainda  sobre  o  assunto,  Novelli  (2003,  p.  72)  aponta  que,  de  acordo com o 
entendimento de Ernst Blumenstein, o fato de não ser possível o Estado exigir tributos a não ser por 
força de lei, comportaria a interpretação de suas normas jurídicas em esfera administrativa, ficando 
clara a sua autoridade para o lançamento dos impostos,  assim como toda decisão no âmbito do 
contencioso administrativo, ou seja, qualquer ato posto em prática pela Fazenda Pública comportaria 
uma interpretação burocrática das normas do direito tributário.

Citando o que afirma Ribas (2003, p. 91): “A harmonização Fisco/contribuinte é um aspecto 
particular  da  política  que  vem  reestruturando  as  relações  entre  o  Estado  e  a  sociedade.  Para 
aprimorar  esse relacionamento  é  indispensável  que a  Fazenda Pública  preste  ao contribuinte  os 
esclarecimentos necessários para evitar que o desconhecimento das questões tributárias resulte em 
evasão fiscal e aplicação de pesadas multas”.

Em resumo, vale destacar o pensamento de Lima (2004, p. 90) quando em parte de sua obra, 
abordando a hermenêutica e a interpretação jurídicas, discorrendo sobre a interpretação jurídica e o 
ato de pensar afirma que: “Não se tem como averiguar o caminho mental (onde se dão os atos de 
percepção e julgamento, componentes do conhecimento) percorrido pelo intérprete até a construção 
da norma jurídica, uma vez que não há mecanismos hábeis para se acessar o pensamento e contê-lo 
ou  controlá-lo;  seria  utópico  qualquer  esforço  de  buscar-se  uma  explicação  de  trajetória  que 
antecede a elaboração de uma norma jurídica, sabendo-se que nem mesmo o ser pensante é capaz de 
expor sem distorções as idéias propagadas no interior de sua mente”.

3. NORMAS DE INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO DIREITO TRIBUTÁRIO

3.1. Aspectos gerais
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No entendimento de vários autores as normas sobre a interpretação e a integração do Direito 
são  insuficientes  ou  muitas  vezes  ambíguas  e  até  redundantes,  precisando  elas  próprias  de 
interpretação. 

Com o Direito Tributário não é diferente, pois aplicar suas normas, da mesma forma que as 
demais normas de direito, necessita de anterior interpretação. 

É bem vasta a literatura que aborda a interpretação das leis e em particular, a interpretação 
do direito tributário.

Considerando-se  que  tal  interpretação  segue  os  mesmos  princípios  dos  outros  ramos  do 
direito  deve-se  então  concordar  com  a  seguinte  afirmação  de  Cavalcante  (2003,  p.  34):  “daí 
entendermos  superados os argumentos  ditos  específicos  do Direito  Tributário  que versam sobre 
princípios, tais como, o do in dubio pro fiscum ou in dubio pro reo”.

Por  sua  vez,  Vanoni  apud Cavalcante  (2003,  p.  34),  em  seu  trabalho  A  Natureza  e  a 
Interpretação das Leis Tributárias, descreve as condições históricas que mantinham a afirmação da 
necessidade de métodos de interpretação específicos para as leis tributárias.

Entende Cavalcante que a interpretação é um ato eminentemente subjetivo diante do que 
considera  que  “não  há  que  se  falar  em  normas  de  interpretação  ou,  ainda  pior,  vincular  a 
interpretação às normas prefixadas, como fez o art. 107, do Código Tributário Nacional”.

Seria então a interpretação um ato do homem na forma como descreve Raimundo Bezerra 
Falcão citado por Cavalcante (2003, p. 36): “Assim, desde que há ser humano, há interpretação. Esta 
é, de certo modo, etapa primordial no processo de identificação ôntica do ser humano. Não há razão 
sem capacidade de interpretar. E não há comprovação possível para a existência da capacidade de 
interpretar  sem ato  de  interpretar.  Logo,  não  há  razão  sem interpretação,  ou  noutros  termos,  é 
impossível  a  identidade  humana  sem a  interpretação,  pois  o  ser  humano  só  se  apercebe  de  si 
interpretando.  É por  intermédio  da interpretação  do outro e  de si  próprio que o ser  humano se 
apercebe de sua realidade mesma. A interpretação é, portanto, necessária ao homem”.

Na verdade, o que se anseia é que a decisão adotada em qualquer Tribunal seja a mais justa 
possível, como é o objetivo do Direito, sem que para seja necessário se prender apenas a técnicas ou 
raciocínios  em função  de  princípios  jurídicos  expressamente  definidos,  numa  demonstração  de 
excessivo apego à lei e não apenas à justiça, ou a princípios maiores como o princípio da justiça 
social,  da  federação,  dos  direitos  fundamentais,  da  separação  dos  poderes,  da  legalidade,  da 
segurança jurídica, da confiança, e até a dois princípios que, apesar de não estarem expressamente 
previstos na Constituição Federal do Brasil, já são freqüentemente citados pelos Tribunais, que são 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O princípio  da razoabilidade  ultrapassa os requisitos  formais  normalmente  adotados,  e  é 
aplicado  sempre  que  os  requisitos  formais  não  sejam  suficientes,  buscando  o  bom  senso  nas 
decisões, de forma a atingir um consenso.

O  princípio  da  proporcionalidade  equivale  ao  princípio  da  proibição  de  excessos,  da 
ponderação, de forma a não permitir sacrifícios desmesurados, objetivando um equilíbrio nos atos 
públicos, inerente ao princípio do Direito.
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Observa ainda Cavalcante (2003, p. 48) que: “A colisão de princípios é muito freqüente no 
âmbito do Direito Tributário, sendo comum a discussão em torno de princípios relevantes como a 
propriedade e a prevalência do interesse público”. E conclui: “É sempre difícil a solução de casos 
onde princípios constitucionais colidam, devendo o juiz, no caso concreto, determinar limites de 
direitos fundamentais, através da ponderação de valores”.

Ao analisar a questão da interpretação, vale destacar o posicionamento do ilustre tributarista 
Nogueira  (1965, p.  21):  “Além da desnecessidade e inconveniência  da formulação de regras  de 
interpretação,  o  CTN  ainda  pretendeu  estabelecer  uma  hierarquia  de  métodos  em  critérios  de 
interpretação, o que é errôneo e anticientífico, [...]. A prefixação de regras de interpretação corre 
ainda o risco de se acostarem a fins políticos ou ideológicos como foi o caso expresso e transparente 
do nazismo na Alemanha, pois a chamada Lei de Adaptação Tributária de 1934, em seu item I do 
art. 1º, chegou a estatuir que as leis tributárias deviam ser ‘interpretadas de acordo com a visão do 
mundo nacional-socialista’, disposição esta que, com a queda do nazismo foi ab-rogada pelas Forças 
Aliadas. Como ensina Albert Hensel, que foi considerado o maior cientista do Direito Tributário, 
não  existe  método  de  interpretação  válido  de  modo  geral,  nem mesmo  o  contido  no  §  9º  da 
Codificação alemã de 1919, pois cada fattispecie exige uma arte especial de aplicação do direito”.

Podemos entender  então,  a princípio,  que a moderna  jurisprudência  deva se orientar  por 
valores, procurando não se restringir à literalidade das normas, mas ao mesmo tempo, a partir do 
momento em que não haja mais normas de interpretação que definam etapas e premissas para o 
raciocínio do aplicador do direito, passa-se, de certa forma, à insegurança na certeza das decisões, 
implicando num leque cada vez maior de correntes interpretativas.

3.2. O comportamento em outros países

As legislações de vários países contêm, com freqüência, normas sobre a interpretação e a 
integração do Direito Tributário.

A lei do imposto de registro da Itália, de 1923, dispõe no art. 8º que “as taxas são aplicadas 
segundo  a  intrínseca  natureza  e  os  efeitos  dos  atos  ou  das  transmissões,  ainda  que  lhes  não 
corresponda o título ou a forma aparente”.

Na Áustria, o Código Tributário Federal (Bundesabgabenordnung-BAO) prevê no art.  21, 
item  2,  que  “para  o  julgamento  das  questões  de  Direito  Tributário  segundo  a  consideração 
econômica é decisivo o verdadeiro conteúdo econômico e não o aspecto exterior do fato gerador”.

A Espanha em sua Ley General Tributária, disciplina detalhadamente, nos arts. 23, 24 e 25 a 
interpretação e a integração das leis fiscais:

Interpretación
Artículo 23 
1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los criterios admitidos  en  
Derecho.
2. En tanto no se definan por el ordenamiento tributario, los términos empleados en 
sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
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3. No se  admitirá la  analogía para  extender  más allá  de  sus  términos estrictos  el  
ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
Artículo 24 
1. Para  evitar  el  fraude  de  ley  se  entenderá  que  no  existe  extensión  del  hecho  
imponible cuando se graven hechos, actos o negocios jurídicos realizados en el propósito  
de eludir el pago del tributo, amparándose en el texto de normas dictadas con distinta  
finalidad,  siempre  que  produzcan  un  resultado  equivalente  al  derivado  del  hecho  
imponible. El fraude de ley tributaria deberá ser declarado en expediente especial en el  
que se dé audiencia al interesado.
2. Los hechos,  actos o negocios jurídicos  ejecutados en fraude de ley tributaria no 
impedirán la aplicación de la norma tributaria eludida ni darán lugar al nacimiento de las 
ventajas fiscales que se pretendía obtener mediante ellos.
3. En las liquidaciones que se realicen como resultado del expediente de fraude de ley  
se  aplicará  la  norma  tributaria  eludida  y  se  liquidarán  los  intereses  de  demora  que  
correspondan, sin que a estos solos efectos proceda la imposición de sanciones.
Artículo 25
En los  actos  o  negocios  en los que se produzca la  existencia  de simulación,  el  hecho  
imponible gravado será el efectivamente realizado por las partes, con independencia de  
las formas o denominaciones jurídicas utilizadas por los interesados.

A Alemanha, através do seu Código Tributário de 1977 (Abgabenor 77), dispõe regras claras 
sobre o abuso da forma jurídica em seu artigo 42, onde determina que “a lei tributária não pode ser 
fraudada através do abuso de formas jurídicas. Sempre que ocorrer abuso, a pretensão do imposto 
surgirá, como se para os fenômenos econômicos tivesse sido adotada a forma jurídica adequada” 
(grifo  nosso).  Desta  forma  foram  revogados  pela  AO  77  os  seguintes  dispositivos  da  Lei  de 
Adaptação Tributária de 16.10.1934, que dispunham sobre a interpretação econômica: o art. 1º, Item 
II,  que  determinava  em  caso  de  interpretação  que  fosse  observada  “a  concepção  popular,  a 
finalidade e o significado econômico da lei tributária e o desenvolvimento das circunstâncias”; e o 
art.  1º,  Item  III,  que  mandava  que  prevalecesse  a  mesma  coisa  para  “a  apreciação  dos  fatos 
geradores”. Da mesma forma, já havia sido revogado anteriormente o art. 1º da Lei de Adaptação 
Tributária que estabelecia que “as leis fiscais devem ser interpretadas de acordo com a visão do 
mundo nacional-socialista”.

A Argentina orienta no art. 11, § 1º da Lei n. 11.683, de 1968, que a interpretação de seus 
dispositivos atender-se-á ao fim e à significação econômica.

Lembra Torres (2003, p. 10) que “[...] o Modelo de Código Tributário para a América Latina 
também estabeleceu regras sobre a interpretação e a analogia”:

Art. 5º - As normas tributárias serão interpretadas de acordo com todos os meios permitidos 
em Direito, podendo chegar-se a resultados restritivos ou extensivos dos termos contidos 
naquelas. A disposição precedente é também aplicável às isenções.
Art. 6º - A analogia é meio admissível para preencher lacunas da lei, mas em virtude dela 
não podem ser criados tributos nem isenções.

3.3. O comportamento no Brasil
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A Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, que por força do art. 7º do Ato Complementar n. 
36, de 13 de março de 1967, incluídas  as alterações posteriores,  passou a denominar-se Código 
Tributário Nacional, da mesma forma que a Ley General Tributária da Espanha, por sua linguagem 
prolixa à época, teve um capítulo inteiro, o Capítulo IV, do Título I, do Livro Segundo, dedicado à 
interpretação e à integração da legislação tributária.  Mas na verdade, aquele capítulo findou por 
acrescentar mais perguntas do que soluções às dúvidas encontradas.

A intenção dos legisladores do CTN era de separar a interpretação da aplicação do direito 
tributário.  De  acordo  com  o  relatório  final  dos  Trabalhos  da  Comissão  Especial  do  Código 
Tributário, p. 180, a decisão daquele capítulo especial baseou-se na distinção entre “a hermenêutica 
jurídica no plano doutrinário e a aplicação da lei no terreno da prática”.

De acordo com Torres (2003, p. 20): “Melhor teria sido, evidentemente,  omitir  as regras 
sobre a  interpretação, posto que se não pode traduzir em linguagem normativa o relacionamento 
entre interpretação e aplicação do Direito Tributário. Embora o raciocínio jurídico se desenvolva 
sempre sob a forma de silogismo, não repousa cegamente sobre a lógica dedutiva, pois admite as 
valorações, a compreensão e a retórica. Por outro lado, equiparar, a aplicação à interpretação leva ao 
casuísmo e à livre pesquisa do juiz. Há que se buscar a integração e a co-implicação entre os dois 
momentos”.

Depreende-se ainda deste  capítulo  do CTN, que o art.  107 dedica-se à interpretação,  ou 
tradução do verdadeiro pensamento da lei, senão vejamos: “A legislação tributária será interpretada 
conforme o disposto neste Capítulo”.

Enquanto que o art. 108 trata da integração ou processo de preenchimento de lacuna, para os 
casos em que não há previsão na norma, ou seja:

Art.  108 - Na ausência de disposição expressa,  a autoridade competente para aplicar  a 
legislação tributária utilizará, sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios  gerais de direito público;
IV - Eqüidade.
§ 1º O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei.
§ 2º O emprego da eqüidade não poderá resultar  na dispensa do pagamento de tributo 
devido.

Vale ressaltar o reduzido limiar entre ambas, interpretação e integração, que, de certa forma, 
reside entre quem a interpreta, que objetiva estabelecer o início do processo de aplicação recorrendo 
à argumentação retórica, aos valores políticos e éticos e dados históricos, sem fugir à intenção do 
texto, e quem a integra, quando se recorre à analogia ou argumentos de ordem lógica e argumentos 
não expressamente demonstrados na norma.

Nesse  capítulo  dedicado  à  interpretação  e  à  integração  da  legislação  tributária,  não  se 
preocupou  o  legislador  em  corrigir as  antinomias,  que  surgem  da  incompatibilidade  entre  as 
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interpretações  de  um  mesmo  texto,  que  poderia  desaparecer  se  fosse  adotada  uma  nova 
interpretação.  Percebe-se  apenas  que  o  art.  172,  inciso  IV,  que  dispõe  sobre  a  remissão  por 
eqüidade, pode ser adotado quando se quer corrigir a injustiça legal:

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 escusáveis 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;
V - a condições peculiares a determinada região do  território da entidade tributante.

Esta remissão  por  eqüidade  deve ser entendida  como uma maneira  de corrigir  injustiças 
legais, não devendo ser confundida com o previsto no art. 108, IV, anteriormente mencionado, por 
se tratar este último de integração em hipóteses de lacuna. Não ofende a Constituição, já que sua 
intenção  é  igualar  as  situações  individuais  com  o  princípio  constitucional  da  capacidade 
contributiva, semelhante à remissão por eqüidade prevista no Direito germânico no Código de 1919, 
art. 31 e mantida no art. 227 do Código germânico atual,  Abgabenordung 77, compreendida pela 
doutrina como forma de correção do direito.

De acordo com a tradução de Schmid e outros do Código Germânico (1978)  apud  Torres 
(1994, p. 27):

As  autoridades  fiscais  podem  remitir  pretensões  decorrentes  da  relação  de  débito  de 
imposto,  total  ou parcialmente,  quando a sua  cobrança  violar  a  eqüidade,  conforme  as 
circunstâncias  do  caso  concreto;  nas  mesmas  condições,  podem  ser  restituídas  ou 
compensadas as importâncias pagas.

Existem ainda outras situações que autorizam a correção da lei tributária, como os erros de 
redação,  por  exemplo,  que  se  corrigem automaticamente.  As  antinomias  entre  a  lei  fiscal  e  os 
princípios constitucionais tributários, ou contradições de princípios, em caso de ser insuficiente a 
sua interpretação de acordo com a Constituição também podem ser corrigidas, desde que se excluam 
as simples divergências entre os critérios adotados para a obtenção do valor pelo legislador, pelo 
juiz e pela administração.

Em resumo, ainda de acordo com Torres (2003, p. 29): “Resumindo, o capítulo do CTN 
dedicado  à  ‘Interpretação  e  Integração  da  Legislação  Tributária’  tornou-se  também insuficiente 
porque: exclui a remissão por eqüidade (art. 172, IV, CTN), que tem a mesma natureza das normas 
sobre a complementação do direito; não prevê a correção das antinomias de princípio; não disciplina 
a  correção  das  contradições  hierárquicas  ou  dos  conflitos  temporais,  transferindo-a  para  outro 
dispositivo (art. 101) de caráter remissivo”.

4. PRINCÍPIOS JURÍDICOS TRIBUTÁRIOS
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4.1. Aspectos gerais

O  fato  de  se  tentar  alcançar  uma  linguagem  mais  clara  e  de  maior  abrangência  de 
interpretação  popular não deverá importar  em afastamento  dos princípios  jurídicos que regem a 
tributação.

As  normas  podem  ser  princípios  ou  regras,  dependendo  do  ponto  de  vista  de  quem  o 
interpreta. Sobre o assunto ensina Baleeiro (1996, p. 436): “Se a lei não fornece elementos para a 
construção analógica, o intérprete deve pesquisá-los noutras leis tributárias, que integram o sistema 
fiscal  do  país.  Este  filtrou,  através  do  tempo,  princípios  gerais  de  formação  histórica,  política, 
econômica, social, etc., que estão subjacentes no conjunto do Direito Tributário”.

Carrazza  (2002,  p.  34)  considera  que  os  princípios  jurídico-constitucionais  “dirigem  a 
atuação  de  todas  as  normas  jurídicas,  interferindo,  por  conseguinte,  também  no  exercício  da 
competência  tributária”.  Diante  disso  torna-se  até  muito  repetitivo  afirmar  que  qualquer 
interpretação  só  poderá  ser  considerada  adequadamente  jurídica  se  não  afrontar  em  nenhuma 
hipótese um princípio jurídico-constitucional.

Os princípios jurídicos tributários considerados como normas são encontrados no texto da 
Constituição  Federal  e  regulam  a  produção  jurídica  dessas  regras,  tornando-se  desta  forma  a 
primeira base de um método sistemático que vise completar, esclarecer ou corrigir pontos obscuros 
ou contraditórios de uma lei de impostos.

Alguns desses princípios são implícitos e só podem ser deduzidos a partir da relação da frase 
com as  diversas  normas  jurídicas  sobre  competência  tributária,  sobre  a  livre  iniciativa,  a  livre 
concorrência,  o  direito  ao  trabalho  a  organização  do  Estado  brasileiro,  da  sociedade,  do  livre 
exercício da atividade econômica, entre outros.

Na visão de Andrade Filho (2002, p. 178): “Sob o aspecto pragmático esses princípios são 
típicas normas de bloqueio, que atuam como garantias de que os tributos só poderão ser exigidos 
com a conformação da competência tributária traçada na Carta Magna”.

Para  a  interpretação  das  normas  tributárias,  têm  muita  importância  os  seis  princípios 
seguintes:

4.2. Princípio da legalidade tributária

O inciso I, do art. 150 da CF, determina que a instituição ou majoração de tributos deve ser 
feita por lei. Para Bilac Pinto  apud  Andrade Filho (2002, p. 179): “O princípio da legalidade em 
matéria fiscal, que emana da nossa organização constitucional, tem como decorrência, por um lado, 
que só pode ser atribuída uma carga tributária a uma pessoa física ou jurídica mediante o comando 
de  uma  lei,  e,  por  outro  lado,  que  o  Estado  não  tem nenhum direito  além daquele  que  a  lei 
expressamente lhe concede”.
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Este  princípio,  ícone  principal  do  Estado  Democrático  de  Direito,  é  de  fundamental 
importância para a ordem jurídica positiva. Por ele deve a lei formal existir (salvo casos especiais 
mencionados a seguir) antes da ocorrência do fato tributável, tornando concreta a idéia de justiça e 
observando a isonomia entre situações iguais.

Essa lei formal concretiza também o princípio da capacidade contributiva.
O fato de o texto constitucional adotar o vocábulo “lei” com diversos significados, gerando 

problemas só resolvidos através de sistemáticas interpretações, leva à necessidade da aplicação de 
uma variação do princípio da legalidade, ou seja, o princípio da estrita legalidade.

Desta forma podemos entender que o art. 150 da CF demonstra o rigor para com a matéria 
tributária, já que se entende que somente a lei ordinária, em seu estrito significado, pode criar ou 
aumentar o tributo. Conseqüentemente, as obrigações acessórias, ou deveres a serem cumpridos pelo 
contribuinte  no  interesse  da  arrecadação  ou  da  fiscalização  de  tributos,  não  estão  sujeitas  ao 
princípio da legalidade estrita, podendo ser estabelecidas por lei em sentido amplo.

 Andrade  Filho  (2002,  p.  181)  ensina  também que:  “[...]  o  princípio  da  legalidade  tem 
intrínseca relação com o princípio da segurança jurídica,  o qual requer que as normas possuam 
densidade semântica suficiente para estabelecer de forma razoavelmente clara o que deve ser feito, 
isto é, o que é proibido, o que é permitido e o que é obrigatório fazer. Os cidadãos, por exigência do 
princípio da legalidade,  devem ter condições de saber e estimar quais as conseqüências de seus 
atos”.

As exigências do princípio da estrita legalidade só podem ser satisfeitas se a lei tributária 
atender ao princípio da tipicidade tributária, que de acordo com Carrazza (2002, p. 387): “não passa 
de uma maneira especial de realização da legalidade tributária, que exige definição precisa dos fatos 
idôneos  a,  uma  vez  ocorridos,  fazer  nascer  o  dever  de  recolher  tributos”,  considerando  que  a 
definição precisa também engloba hipótese de incidência, sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota e 
base de cálculo. Ou como diz ainda o autor de outra maneira: “o tributo só pode ser validamente 
exigido quando nascer por vontade de lei”. 

Observa-se  assim  que,  por  exigências  do  princípio  da  legalidade,  devem ser  dadas  aos 
cidadãos condições de conhecerem e estimarem quais as conseqüências de todos os seus atos. Ou 
seja, se por um lado é um instrumento de limites e proteção à liberdade, por outro lado funciona 
como  arma  de  impedimento  ao  arbítrio  estatal  e  à  sua  intervenção  sem autorização  em esfera 
privada.

O  problema  reside  no  pressuposto  de  que  a  lei  tributária  deveria  ter  uma  linguagem 
homogênea, com uma única forma de apresentação para que se atendesse às exigências do princípio 
da  tipicidade.  E  essa  proeza  é  visivelmente  impossível  já  que  o  legislador  não  é  dotado  da 
capacidade  de  formular  uma linguagem compreendida  por  todos  aqueles  que  se  submetem aos 
efeitos do Direito Positivo. O que deve ser buscado insistentemente é que a linguagem do legislador 
não tenha indeterminações semânticas que sejam capazes de deixar, casuisticamente ao Estado, a 
decisão sobre o que é permitido e o que é proibido ser feito.
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4.3. Princípio da irretroatividade

A sustentação física para este princípio é encontrada no art. 150, Inciso III, alínea “a” da 
Constituição Federal, em que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
cobrar tributos em relação a fato gerador ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver 
instituído ou aumentado.

Diante deste princípio, conforme lembra Andrade Filho (2002, p. 183): “[...] aquelas leis que 
instituem ou aumentam tributos ou restringem direitos existentes no ordenamento, só podem, no 
presente, ou para o futuro, estabelecer conseqüências a fatos que já ocorreram no passado. A lei 
retroativa  não  traz  o  passado  de  volta  para  o  presente,  ela  apenas  determina  que  se  os  fatos 
ocorreram passam a ter tais e quais conseqüências. Por força desse princípio, uma norma jurídica 
jamais poderá atingir situações jurídicas pretéritas integralmente consumadas”.

Percebe-se mais uma vez a preocupação do legislador com a segurança jurídica e o zelo para 
evitar o cometimento de arbitrariedades. O diploma legal reforça o previsto no Inciso XXXVI, do 
art. 5º, da CF que estabelece que “a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato 
jurídico perfeito”.

Bem lembra Carrazza (2002, p. 317) que “quando o Poder Legislativo baixa leis retroativas, 
altera as condições básicas do Estado de Direito, quebrando, irremediavelmente, a confiança que as 
pessoas devem ter no Poder Público”.

O princípio da legalidade, fixado nos arts. 5º, II e 150, I, ambos da CF, em si já contêm a 
proibição à retroatividade, portanto a lei tributária deve ser irretroativa,  considerada assim como 
regra absoluta, isto é, sem admitir exceções.

Ressalte-se,  porém,  que  devido  a  razões  ideológicas  do  Direito  Brasileiro,  algumas  leis 
tributárias demonstram irretroatividade, desde que elas mesmas assim o determinem, como é o caso 
das que concedem isenção, ou as que alongam o prazo para o recolhimento do tributo, e ainda as que 
corrijam situações de inconstitucionalidade, desde que não agravem a situação do contribuinte, ou 
seja,  o  contribuinte  que  tenha  cumprido  o  exigido  por  lei  posteriormente  considerada 
inconstitucional não pode ter sua situação piorada, para que não seja ferido, neste caso, o princípio 
da segurança jurídica, como determinado no art. 5º, XXXVI, da CF:

Art. 5º- [...]
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

O  Inciso  II  do  art.  106  do  CTN  determina  que,  desde  que  se  trate  de  ato  ainda  não 
definitivamente julgado, podem ocorrer os seguintes casos de retroatividade da lei mais benigna aos 
contribuintes e responsáveis:

Primeiro: Se em novo texto a infração fiscal cometida já não for mais considerada como tal, 
desaparece a imposição da lei anterior.
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Segundo: Desde que não fiquem comprovadas fraude nem omissão de pagamento do tributo 
exigido, deve-se aplicar o novo texto da lei se for mais benigno ao contribuinte ou equiparado, já 
que, deixa de tratar certo ato como contrário a qualquer exigência legal de ação ou omissão.

Terceiro: Se a pena contida no novo texto da lei for menos severa à aplicada no tempo do 
cometimento da infração, poderá a lei retroagir.

Até há pouco tempo o entendimento para o Imposto de Renda era de que deveria ser aplicada 
a lei vigente no exercício financeiro da apresentação da sua Declaração e não a do ano-base. Hoje 
esse pensamento não é mais aceito. Bastos (1992, p.116) demonstra essa mudança com a reprodução 
da seguinte opinião de Ives Gandra:

Para  os  que  entendem  que  o  imposto  de  renda  incide  sobre  cada  aquisição  de 
disponibilidade econômica ou jurídica, no que toda a teoria das fontes e das bases correntes 
se  justifica,  à  evidência,  os  fatos  geradores  anteriores  a  qualquer  lei  não  podem  ser 
atingidos.
Em outras palavras, a base de cálculo pode ser apurada posteriormente ao fato gerador do 
tributo, mas se este for anterior à evidência, a lei que aumentar ou instituir o tributo não 
poderá ser aplicada àqueles fatos.

Vale,  portanto,  lembrar  a  citação  de  Walker  feita  por  Carrazza  (2002,  p.  321):  ‘Leis 
retroativas, só os tiranos as fazem, e só os escravos se lhes submetem’. 

4.4. Princípio da anterioridade

O art. 150, Inciso III, alínea “b”da CF é o suporte físico deste princípio que proíbe as pessoas 
políticas  competentes,  de  cobrarem tributos  no  mesmo  exercício  financeiro  em que  tenha  sido 
publicada a lei que os instituiu ou majorou. Ou seja, ressalvadas as exceções descritas no § 1º do art. 
150 da CF, a lei que criar ou aumentar tributos só terá caráter obrigatório no exercício financeiro, ou 
ano civil, seguinte.

Desta  forma,  diante  da lei,  só  podem ser  exigidos  no mesmo ano de  sua  instituição  os 
seguintes  tributos:  Imposto  sobre  a  Importação  de  produtos  estrangeiros  (II),  Imposto  sobre  a 
Exportação para o Exterior de produtos nacionais ou nacionalizados (IE), Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos 
ou Valores Mobiliários (IOF). Ou ainda impostos criados na iminência ou no caso de guerra externa, 
impostos  extraordinários,  compreendidos  ou  não  em sua  competência  tributária,  os  quais  serão 
suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 

Além dessa ressalva, mais adiante, no § 4º do art. 195 da CF, encontra-se outra, desta vez 
para  as  contribuições  sociais,  que  podem  ser  exigidas  no  mesmo  ano  civil,  devendo,  porém, 
obedecerem ao período de 90 (noventa) dias após a sua criação ou majoração para que possam ser 
exigidos.
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Esclarece  Andrade  Filho  (2002,  p.  184)  que:  “a  função  teleológica  do  princípio  da 
anterioridade da lei tributária é repelir a edição de leis tributárias de surpresa, sem que seja dado aos 
sujeitos passivos um prazo razoável para organizarem sua vida e seus negócios”.

Antes da edição da Emenda Constitucional n. 42/2003 esse princípio era inócuo, já que havia 
a possibilidade de ser criado ou majorado um tributo nos últimos dias de um exercício e obrigar ao 
sujeito passivo cumpri-lo no primeiro dia do ano seguinte. Esta Emenda acrescentou a alínea “c” ao 
Inciso III, do art. 150, que assim determina:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I –  [...]
II – [...]
III - cobrar tributos:
a)   [...]
b)   [...]
c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu 
ou aumentou, observando o disposto na alínea “b”.

Surge então o Princípio da Anterioridade Nonagesimal ou Mitigada ou ainda Noventena, que 
determina  que  o  tributo  criado  ou  majorado  em  um determinado  ano  só  pode  ser  exigido  no 
exercício posterior e desde que o prazo entre a publicação e a exigibilidade for de pelo menos 90 
(noventa) dias.

Observa-se então que no Sistema Tributário Nacional existem três tipos de tributos quanto à 
anterioridade:

1) os que só podem ser exigidos no ano posterior à publicação da lei que os cria (princípio da 
anterioridade);

2) os que devem respeitar o prazo de 90 (noventa) dias entre a publicação e a exigibilidade 
(princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal);

3) os que são imediatamente exigíveis, não sendo obrigatória a submissão ao princípio da 
anterioridade (princípio da noventena).

Este princípio da noventena não se aplica aos empréstimos compulsórios criados em função 
de despesas decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou na sua iminência e na criação 
ou majoração do Imposto de Importação de produtos estrangeiros (IPI), do Imposto de Exportação 
de produtos nacionais ou nacionalizados (IE), Imposto de Renda e proventos de qualquer natureza 
(IR),  Imposto  sobre  Operações  de  Crédito,  Câmbio  e  Seguros,  relativos  a  títulos  ou  valores 
imobiliários (IOF) e Impostos Extraordinários instituídos na iminência ou caso de guerra.  

A noventena  não  se  aplica  também à  fixação  da  base  de  cálculo  dos  impostos  sobre  a 
propriedade de veículos automotores (IPVA) e dos impostos sobre a propriedade predial e territorial 
urbana  (IPTU).  Por  sua  vez  incluiu-se  também o  Princípio  da  Anterioridade  para  os  casos  de 
Empréstimos  Compulsórios  para  atender  a  despesas  extraordinárias,  decorrentes  de  calamidade 
pública, de guerra externa ou na sua iminência (art. 148, I, CF/1988).
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4.5. Princípio da isonomia

A proteção aos mais  fracos sempre foi  vista como justiça pelos regimes democráticos,  e 
assim não poderia deixar de ser também no Brasil, que passou a adotar como idéia predominante, 
por ocasião da Revolução de 1789, a supressão dos privilégios e da desigualdade. 

O Princípio da Isonomia, encontrado no art. 5º, caput e seu Inciso I da Constituição Federal, 
assim determina:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição.

É uma  das  manifestações  do  princípio  maior  da  igualdade,  encontrado  no  capítulo  dos 
direitos e garantias fundamentais. De acordo com José Souto Maior Borges, lembrado por Andrade 
Filho  (2002,  p.  186)  o  princípio  da  isonomia,  juntamente  com os  princípios  da  legalidade,  da 
universalidade da jurisdição e o princípio do contraditório, “formam um núcleo que constitui o cerne 
dos direitos e garantias individuais da CF de 1988”. 

Com base na aplicação literal deste dispositivo, poder-se-ia entender que, em determinadas 
situações, ao cumpri-la, estaríamos ferindo o princípio da igualdade, encontrado no seu caput, já que 
é  bastante  comum  se  encontrar  normas  que  beneficiam  os  pequenos  comerciantes,  pequenos 
proprietários e artesãos. Porém, a partir do avanço da democracia avançou-se também na convicção 
de que uma discriminação das rendas para a cobrança tributária de acordo com a sua origem, do 
capital ou do trabalho, seria mais justa. 

Desta forma, conforme ensinam Borges e Reis (1995, p. 53) a partir de 1988, este princípio 
aparece com clareza no texto constitucional, no capítulo que trata do Sistema Tributário Nacional, 
em  seu  artigo  150,  Inciso  II,  cuidando  de  garantir  aos  contribuintes,  igualdade  de  tratamento 
dispensado pelo sujeito ativo da obrigação tributária, senão vejamos o que ele determina:

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
II  –  instituir  tratamento  desigual  entre  contribuintes  que  se  encontrem  em  situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por 
eles  exercida,  independentemente  da  denominação  jurídica  dos  rendimentos,  títulos  ou 
direitos.

Aplicando o Princípio da Isonomia em matéria fiscal, ensina Bastos (1999, p. 119): “É por 
isso que, em matéria fiscal, a igualdade diante do imposto não deve ser entendida como significando 
que  todos  os  contribuintes  devam ser  tratados  da  mesma maneira.  Sua  inteligência  correta  é  a 
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seguinte:  todos  os  contribuintes  que  se  encontrem  na  mesma  situação  devem  ser  tratados 
igualmente”.

Entende-se assim que é considerado justo que aqueles com maior  capacidade econômica 
arquem com o ônus de prover as despesas do Estado. Por outro lado, é de se reconhecer que o 
Estado  utiliza  a  tributação  também  visando  outros  objetivos  além  daquele  de  assegurar  a  sua 
manutenção,  ou  seja,  utiliza  os  tributos  como  meios  ou  instrumentos  de  atingimento  de  fins 
econômicos,  sociais,  tecnológicos,  científicos,  etc.,  reprimindo  ou  estimulando  determinadas 
atividades, descumprindo o Princípio Isonômico. Calmon exemplifica essas discriminações (2005, 
p. 331):

a) a tributação exacerbada de certos consumos nocivos, tais como bebidas, fumo e cartas de 
baralho;
b)  o  imposto  territorial  progressivo  para  penalizar  o  ausentismo  ou  o  latifúndio 
improdutivo;
c) o IPTU progressivo pelo número de lotes vagos ou pelo tempo, para evitar especulação 
imobiliária, à revelia do interesse comum;
d)  imunidades,  isenções,  reduções,  compensações,  para  partejar  o  desenvolvimento  de 
regiões mais atrasadas;
e) idem para incentivar as artes, a educação, a cultura, o esforço previdenciário particular 
(seguridade).

4.6. Princípio da capacidade contributiva

Este princípio, localizado no confuso § 1º do art. 145 da CF dispõe que:

Art. 145. (...)
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente 
para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e 
nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Traduzindo de uma forma simples,  Borges e  Reis (1995, p.54) o descrevem da seguinte 
forma: “A capacidade contributiva é um princípio que assegura aos contribuintes, pessoas físicas ou 
jurídicas,  a  garantia  de  somente  serem  tributados  na  medida  de  suas  aptidões  para  gerar 
rendimentos,  pois,  caso  contrário,  o  tributo  revestirá  caráter  confiscatório,  o  que é  vedado pela 
Constituição”.

Essa capacidade contributiva que deve ser levada em conta pelo legislador ordinário não é 
subjetiva, já que se refere não às condições econômicas reais de cada contribuinte e sim às suas 
manifestações objetivas de riqueza,  como ter um imóvel,  um carro, jóias, obras de arte, praticar 
operações mercantis ou na Bolsa de Valores, etc. Esses fatos fazem presumir inicialmente que quem 
os  realiza  pode  ser  alcançado  pelo  imposto  específico  por  ter  riqueza  suficiente  para  tal,  não 
importando se está em condições de suportar a carga tributária como, por exemplo, encontrar-se 
desempregado.  O  contribuinte  terá  que  encontrar  um  meio  de  pagar  o  imposto  ou  sofrerá  as 
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conseqüências de se tornar inadimplente, podendo até mesmo perder o seu bem, como nos casos de 
impostos sobre a propriedade como o IPVA, o IPTU, o ITR, o imposto sobre grandes fortunas, etc. 
O fato de não poder pagar o imposto não demonstra que não tenha capacidade contributiva,  ela 
apenas está imobilizada, podendo ser transformada em moeda a qualquer tempo.

Ao se reportar aos “destinatários” do princípio da capacidade contributiva, Carrazza (2002, 
p. 83) ensina: “A hipótese de incidência dos impostos deve descrever fatos que façam presumir que 
quem  os  praticou,  ou  por  eles  é  alcançado,  possui  capacidade  econômica,  ou  seja,  os  meios 
financeiros capazes de absorver o impacto deste tipo de tributo” (grifo nosso).

Neste ensinamento Carrazza (2002, p.81) ilustra, “a título de curiosidade histórica”, um caso 
de imposto criado sem atender ao princípio da capacidade contributiva, que é o  “imposto sobre a 
barba” instituído  na  Rússia  Imperial  por  Pedro,  o  Grande,  que  ao  querer  que  seu  país  se 
ocidentalizasse também na maneira de vestir e vendo que apenas a proibição do uso de barba não 
eliminaria aquele hábito, criou um imposto altíssimo que só alcançaria quem quisesse conservá-lo, 
no que foi logo atendido já que o costume afetaria os bolsos de quem o mantivesse. Este seria um 
caso típico de inconstitucionalidade se aplicado no Brasil, já que a simples condição do uso da barba 
não revelaria, por si só, a existência de riqueza tributável.

Apesar de o texto normativo desse princípio apontar para a submissão a ele de todos os 
tributos, o que se observa é que a doutrina nacional só apresenta a preocupação de cumpri-lo quando 
se trata de impostos, ficando os demais tributos, as taxas e contribuições, regidos pelo princípio da 
retribuição ou utilidade.

De acordo com Andrade Filho (2002, p. 188), “[...] a concretização desse princípio é um 
desafio  ao  legislador  e  ao  aplicador  da  lei  tributária,  pois  não  é  possível  indicar,  de  antemão, 
critérios objetivos que afirmem ou infirmem a observância ou não desse princípio”.

Entende-se que o princípio da capacidade contributiva aceita a possibilidade da imunidade 
implícita,  conhecida  por  “mínimo  vital”  ou  “mínimo  não-imponível”  que  se  não  for  observada 
caracterizará o verdadeiro confisco. Baseia-se na visão de ser necessário salvaguardar uma riqueza 
estimada como necessária e vital para que a pessoa e sua família subsistam. 

Discorrendo sobre este princípio, Carrazza (2002, p. 91) faz uma interessante observação: 
“Impostos há, porém, que, por sua natureza, não permitem que se atenda ao princípio da capacidade 
contributiva.  É o caso do ICMS, que,  positivamente  com ele  não se coaduna.  De fato,  a  carga 
econômica  deste  imposto  é  repassada  para  o  preço  da  mercadoria.  Quem  a  suporta  não  é  o 
contribuinte (o comerciante, o industrial ou o produtor que praticou a operação mercantil), mas o 
consumidor final da mercadoria. Este, ao adquiri-la, vê repassada, no preço, a carga econômica do 
ICMS”.

Resta claro assim que, pelo menos com o ICMS, o princípio não tem como ser obedecido, já 
que a carga é idêntica para todos os consumidores finais, tanto para ricos quanto para pobres.

Exemplificando o pensamento acima, tomemos por base que duas pessoas comprem um litro 
de leite de uma determinada marca cada uma, sendo que a primeira pessoa é milionária e a segunda 
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pessoa é pobre. O fato de a situação econômica dos dois não ser igual não faz diferença, já que 
ambos suportam a mesma carga tributária de ICMS.

Vê-se assim que os impostos chamados de “indiretos”, como é o caso do ICMS e do IPI, não 
têm como ser graduados de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes.  

4.7. Proibição de confisco

Este  princípio,  encontrado no inciso  IV do art.  150 da CF,  tem por  objetivo  proteger  a 
propriedade e a liberdade contra investidas abusivas e sem proporções do Estado contra os cidadãos. 
Ou seja, as pessoas políticas autorizadas pela Constituição Federal a impor e arrecadar tributos estão 
impedidas, por força deste inciso, de transformar a cobrança de um tributo em confisco.

Como traduzir  confisco?  Andrade  Filho  (2002,  p.  192)  faz  uma citação  de  Justen  Filho 
bastante esclarecedora onde ele assevera que: “Pelo menos por dois critérios é possível determinar a 
existência  de  confisco  perpetrado  pela  carga  tributária  imposta.  O  primeiro  critério  é  a 
renovabilidade da riqueza, que sendo inviabilizada pela tributação caracteriza o efeito confiscatório. 
O segundo critério é o da essencialidade da riqueza para sobrevivência humana, ou o mínimo vital 
que reúne capacidade econômica”.

Da mesma forma existem algumas teorias que tentam justificar  a necessidade ou não de 
haver uma norma contrária a esse princípio da vedação ao confisco. Dentre elas encontramos a que 
diz que essa consideração quantitativa tem que ser feita de forma individual, devendo cada tributo, 
em si,  se submeter ao teste de validade.  Uma outra teoria defende que a consideração deve ser 
global, ou seja, o somatório de todos os tributos é que seria o parâmetro.

Vale citar ainda a manifestação sobre o assunto do próprio Andrade Filho (2002, p. 92): 
“Qualquer  uma  das  duas  teorias  não  pode  oferecer  soluções  seguras  acerca  dos  problemas  de 
indeterminação semântica desse princípio. Logo, haverá situações em que a aferição da aderência ou 
não das regras tributárias a esse princípio só poderá ser feita diante de casos concretos, segundo as 
condições fáticas e jurídicas existentes. Ademais, há que se considerar que uma tributação excessiva 
pode  inviabilizar  negócios  e  empresas,  dependendo  de  situações  cíclicas,  permanentes  ou 
passageiras”.

Pode-se  assim  dizer  que  o  princípio  da  não  confiscatoriedade  deriva  do  princípio  da 
capacidade contributiva, já que, ao ser criado por lei, qualquer imposto ao considerar a capacidade 
econômica do contribuinte  não pode obrigá-lo a cooperar com os gastos públicos em proporção 
acima de suas possibilidades.

Esse  princípio,  ao  limitar  o  direito  de  expropriação  das  pessoas  políticas  sobre  os  bens 
privados,  obriga o legislador ordinário a graduar os impostos de forma que não incida sobre as 
fontes produtoras de riqueza dos contribuintes e ainda que não ataque a consistência que dá origem à 
sua fonte de riqueza.

Lembra muito bem Carrazza (2002, p. 89) que: “É confiscatório o tributo que incide sobre 
correções  monetárias,  que,  como  se  sabe,  não  revelam  aumento  de  riqueza  (e,  nesta  medida, 
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aumento  da  capacidade  contributiva),  mas  simples  recomposições  do  valor  de  troca  da  moeda. 
Também padece desta inconstitucionalidade o tributo que alcança meros sinais exteriores, ou seja, 
indícios, não confirmados pelos fatos, de aumento da aptidão econômica do contribuinte”.

Seria bom também analisar o que de fato caracteriza o confisco, por diversas vezes alegado 
pelo  contribuinte.  Em estudo  mais  detalhado  podemos  concluir  que  tal  ocorre  geralmente  se  a 
exploração  habitual  e  o  desempenho  das  suas  atividades  econômicas  forem  dificultados  ou 
impedidos  pela  carga  tributária.  Desta  forma  percebemos  que  o  legislador  necessita  de  muito 
equilíbrio e de se amparar no princípio da  razoabilidade, para poder dosar o tributo de forma a 
valorizar a livre iniciativa das atividades produtivas legais. 

5. RESULTADOS E ANÁLISES

5.1. Visão geral

 Sem a pretensão de elaborar uma dissertação, mas apenas como forma de comparar uma 
linha de raciocínio particular à uma amostra populacional que convive com o problema estudado, é 
que se decidiu acrescentar à pesquisa teórica e bibliográfica uma pesquisa exploratória de dados, 
através da pesquisa de campo, junto a profissionais que desenvolvem atividades cujo conhecimento 
da legislação se faz necessário em diversos graus. 

Os dados coletados serão tratados como fonte primária. 

5.2. Instrumento de pesquisa

Foi utilizado como instrumento de pesquisa um questionário, aplicado de forma a abranger 
apenas  setores  profissionais,  tanto  no ambiente  da Secretaria  da Fazenda quanto fora  dela,  que 
precisassem utilizar conhecimentos sobre a legislação de ICMS do Amazonas.

O questionário composto de nove perguntas apresentou opção de escolha de apenas uma 
resposta aos itens de um a sete e opções de mais de uma resposta aos itens oito e nove, abrindo-se 
sempre espaço para livres comentários se o entrevistado assim o quisesse.

De acordo com o que foi estabelecido para o tema e o problema apontados inicialmente neste 
trabalho,  assim como para os seus objetivos, justificativas e embasamento teórico,  esta pesquisa 
buscou ouvir,  através de respostas ao questionário,  a opinião de profissionais envolvidos com o 
assunto, sobre o seu grau de dificuldade ou de facilidade de compreensão da Lei do ICMS do Estado 
do Amazonas e seu Regulamento. 

5.2.1. Perfil dos entrevistados
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Primeiramente  o  questionário  identificou  o  grau  de  instrução,  faixa  etária  e  sexo  dos 
entrevistados, de forma que se tivesse uma idéia geral da população pesquisada.

Foram aplicadas quatro perguntas iniciais sobre os dados pessoais do entrevistado, com o 
objetivo de traçar seu perfil.  Todas as perguntas ofereciam opções fechadas de resposta a serem 
apenas marcadas com “x”.

Foi  solicitado  que  o  entrevistado  identificasse  o  seu  grau  de  instrução  entre  as  opções 
oferecidas, em seguida foram mencionadas três faixas etárias para o seu auto-enquadramento, o sexo 
do entrevistado e a sua profissão, deixando-se bem claro que poderia optar por uma profissão ou 
outra atividade dentre as elencadas, desde que a tivesse exercido mais recentemente.

5.2.2. Perguntas ligadas ao grau de compreensão do texto legal

Nesta parte do questionário procurou-se inquirir sobre a freqüência da consulta à legislação 
assim como sua opinião inicial  sobre o entendimento. Pretendeu-se ainda assimilar a opinião do 
entrevistado  sobre  a  possibilidade  de  o  texto  legal  poder  ser  escrito  de  forma  mais  clara  e 
transparente.

As  três  perguntas  apresentadas  com  a  opção  de  marcar  uma  única  resposta  foram  as 
seguintes:

1ª Com que freqüência você precisa utilizar seus conhecimentos ou pesquisar sobre a Legislação 
Estadual de ICMS? 

Foram oferecidas as seguintes opções:
( ) Freqüentemente (pelo menos uma vez por semana)
( ) Às vezes (pelo menos uma vez por mês)
( ) Raramente (uma vez a cada semestre ou mais)
( ) Nunca

2ª Nessa consulta à legislação você consegue entender imediatamente o que lê pela primeira vez?
Foram as seguintes as opções de resposta apresentadas a esta questão:

( ) Sempre
( ) Às vezes
( ) Dificilmente
( ) Nunca

3ª Você gostaria que a Legislação Estadual de ICMS fosse escrita em uma linguagem mais clara e 
de fácil entendimento?

As opções de resposta a esta questão foram:
( ) Sim, em sua maioria.
( ) Sim, pelo menos para os artigos que dizem respeito aos pequenos e médios contribuintes.
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( ) Não, a linguagem usada é bastante compreensível.
(  )  Não,  toda  linguagem jurídica  tributária  deve ser  rebuscada,  mesmo que  não se  compreenda 
facilmente.

5.2.3. Perguntas sobre a opinião pessoal a respeito do texto legal

Nesta fase foram apresentadas duas questões subjetivas,  sobre a opinião pessoal de cada 
entrevistado, com a flexibilidade de não haver limite para o número de respostas marcadas, com o 
objetivo de se verificar, entre todas as apresentadas, quais seriam as de maior citação e de se fazer 
um estudo da correlação entre a resposta e a atividade desenvolvida pelo entrevistado, o que será 
apresentado mais adiante.

As perguntas deste tópico foram as seguintes:

1ª Se você sente algum grau de dificuldade atribui principalmente a (pode marcar mais  de uma 
resposta):
( ) Palavras rebuscadas
( ) Formação de frases com duplo sentido
( ) Envio constante a diversos artigos longe dos analisados
( ) Excesso de termos latinos
( ) Artigos que contradizem outros ainda em vigor
( ) Alterações em intervalos muito curtos

2ª  Cada corrente  tem uma forma de pensar a  respeito  da linguagem adotada pela  legislação  de 
ICMS. Com qual, ou com quais, você concorda?
( ) A linguagem jurídica tributária rebuscada e complexa deve ser mantida por ser uma tradição.
( ) A linguagem jurídica tributária é rebuscada propositadamente para dificultar a sua interpretação e 
manter o mercado de trabalho dos Advogados e Contadores.
(  )  Se  a  linguagem jurídica  tributária  fosse mais  clara  os  Advogados e  Contadores  não seriam 
prejudicados, ele apenas trabalhariam com maior segurança.
( ) Quanto mais clara for a linguagem jurídica tributária menor será o índice de sonegação fiscal.
( ) Se a linguagem jurídica tributária for muito clara a arrecadação poderá diminuir. 

5.3. Delimitação da pesquisa

O tema e o problema, com seus objetivos e suas justificativas, é que delimitaram a pesquisa, 
que foi elaborada de conformidade com o embasamento teórico e a metodologia.

Houve o cuidado de orientar o entrevistado, a fim de evitar dúvidas sobre o real motivo da 
pesquisa de campo, de maneira que as perguntas não provocassem o desconforto de o mesmo se 
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sentir colocando o seu grau de conhecimento em julgamento. Por este motivo, além da explanação 
pessoal a cada entrevistado, foi inserida logo no cabeçalho do questionário a seguinte informação: 

Esta pesquisa é destinada a um trabalho sobre a linguagem adotada tanto na legislação do  
ICMS quanto na sua regulamentação.

Você não precisa se identificar, basta responder com sinceridade. E lembre-se, não é a sua 
inteligência que está sendo avaliada e sim a forma como se escrevem as leis estaduais de ICMS.

5.4. Tabulação simples dos dados

A análise  estatística  realizada  não demandou a  utilização  de software especial,  já  que o 
número de perguntas facilitou a compilação dos dados. O programa utilizado para se chegar ao 
resultado de cada  fator,  assim como algumas  correlações  entre  eles  foi  o Excell.  Os resultados 
apresentaram-se da seguinte forma:

5.4.1. Amostragem do grau de instrução
    

Instrução %
Superior incompleto 8
Superior completo 48
Pós-graduação 36
Mestrado 8
TOTAL 100
Quadro 1 - Amostragem do grau de instrução
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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Gráfico 1 - Amostragem do grau de instrução
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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A amostragem do grau de instrução dos pesquisados demonstra que 8% têm curso superior 
incompleto, 48% são portadores de diploma de Curso Superior ou 3º Grau, 36% são portadores de 
diploma de Curso de Especialização e 8% de portadores do título de Mestre.

5.4.2. Amostragem da faixa etária

                                    
Idade %

18 a 25 anos 10
26 a 35 anos 14
Acima de 35 anos 76
TOTAL 100
Quadro 2 - Amostragem da faixa etária
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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Gráfico 2 - Amostragem da faixa etária
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários

A faixa etária dos entrevistados é constituída de 10% com idade entre 18 a 25 anos, 14% 
com idade entre 26 e 35 anos e a grande maioria, talvez até pelo tipo de assunto, que normalmente 
interessa  a  profissionais  que  já  se  encontram  exercendo  atividades  que  requerem  mais  o 
conhecimento do tema abordado, é composta de 76% de pessoas com idade superior a 35 anos.

5.4.3. Amostragem do sexo
    

Sexo %
Masculino 66
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Feminino 34
TOTAL 100

                                                 
Quadro 3 - Amostragem do sexo dos entrevistados 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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Gráfico 3 - Amostragem de sexo dos entrevistados
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários

O universo dos pesquisados com relação  ao sexo foi escolhido aleatoriamente,  ficando 
composto de 66% de pessoas do sexo masculino e 34% de pessoas do sexo feminino, sendo, porém, 
este dado irrelevante para o resultado final do trabalho, servindo apenas como dado informativo.

5.4.4. Amostragem da atividade exercida pelos entrevistados

Este item da pesquisa foi aplicado de forma a não se identificar isoladamente a profissão 
do entrevistado. O interesse recaiu sobre a informação da atividade desenvolvida mais recentemente.

Foram oferecidas várias opções e desta forma foi possível entrevistar pessoas que, apesar 
de exercerem uma determinada profissão, ultimamente estavam realizando atividades mais ligadas à 
legislação do ICMS, como foi o caso, por exemplo,  de entrevistados que haviam se dedicado a 
estudar para o concurso recém aplicado pela SEFAZ, tanto em nível de 3º Grau quanto em nível 
médio, estando aquelas pessoas, portanto, bem disponíveis a responder as questões mais diretamente 
ligadas ao objetivo final deste trabalho.

A  participação  dos  entrevistados,  por  atividade  desenvolvida,  apresentou-se  com  os 
percentuais descritos no quadro 4 a seguir:

Atividade %
Advogado 10
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Contador 6
Outra profissão liberal 10
Prestador de serviços 2
Auditor Fiscal do AM 34
Funcionário Sefaz (não Auditor) 8
Funcionário Públ ou Terceirizado (3º grau) 4
Estagiário 3º grau 4
Comerciante 4
Aprovado Concurso 2005 (Auditor Fiscal) 14
Aprovado Concurso 2005 (2º grau) 2
Fiscal de outro órgão 2
TOTAL 100

                                  
 Quadro 4 - Amostragem da atividade exercida mais recentemente 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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 Gráfico 4 - Amostragem da atividade exercida mais recentemente 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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Observam-se pela figura 4 que o universo dos entrevistados é composto propositadamente de 
uma  maioria  (34%)  de  Auditores  Fiscais  da  SEFAZ,  por  serem  estes,  dentre  os  demais,  os 
profissionais de quem se requer amplo conhecimento e permanente acompanhamento das alterações 
do texto legal.

As demais categorias ficaram distribuídas da seguinte forma: 14% de recém aprovados para 
o cargo de Auditor Fiscal, 10% de Advogados, 10% de Profissionais Liberais de 3º grau, 8% de 
Servidores da SEFAZ, 6% de Contadores, 4% de Funcionários Públicos e Terceirizados de 3º Grau 
contratados  pela  SEFAZ,  4% de  Comerciantes,  4% de  Estagiários  de  3º  Grau,  trabalhando  na 
SEFAZ, 2% de Fiscais de outros órgãos governamentais, 2% de Prestadores de Serviços e 2% de 
recém aprovados no concurso da SEFAZ para os cargos de nível médio.

5.4.5. Amostragem do conhecimento e utilização da legislação

A partir  desta fase o questionário teve a intenção de conhecer  a freqüência  com que os 
profissionais  pesquisados  utilizam seus  conhecimentos  e  consultam a legislação,  assim como se 
procurou a informação sobre o seu grau de entendimento por ocasião da primeira leitura do texto 
legal, e ainda a manifestação de sua opinião sobre a estrutura formal e as palavras adotadas para se 
escrever a legislação.

A pergunta feita ao pesquisado foi a seguinte: Com que freqüência você precisa utilizar seus 
conhecimentos ou pesquisar sobre a Legislação Estadual de ICMS? 

Foram dadas quatro opções de resposta: Freqüentemente; Às vezes, Raramente e Nunca.
Ao  serem  questionados  sobre  o  número  de  vezes  em  que  vêm  se  deparando  com  a 

necessidade de pesquisar e aplicar seus conhecimentos sobre a legislação de ICMS chegou-se às 
informações demonstradas no quadro cinco detalhado a seguir:

Consulta a legislação %
Frequentemente 78
Às vezes 12
Raramente 10
TOTAL 100

                    
  Quadro 5 - Amostragem da freqüência de consulta à legislação
  Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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 Gráfico 5 - Amostragem de freqüência de consulta à legislação
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários

É interessante observar que a grande maioria dos entrevistados (78%) informou precisar 
consultar ou aplicar a legislação freqüentemente, o que foi esclarecido no questionário como sendo 
pelo menos uma vez por semana.

 Do restante, 12% informaram precisar consultar a legislação pelo menos uma vez por mês, 
o que seria o correspondente a somente necessitar da pesquisa  às vezes. 

E por fim, apenas 10% dos entrevistados informaram que raramente precisavam fazer a 
consulta, o que equivaleria a pelo menos uma vez a cada seis meses. 

Como nenhum dos entrevistados informou nunca precisar consultar a legislação de ICMS, 
esta informação foi desprezada no cômputo geral dos dados. 

5.4.6. Amostragem do nível de compreensão da leitura do texto

O  item  seis  do  questionário  objetivou  apurar  o  grau  de  compreensão  do  texto  legal, 
principalmente por ocasião da primeira leitura.

A pergunta efetuada para se obter este dado foi a seguinte: Na consulta à legislação, você 
consegue entender imediatamente o que lê pela primeira vez?

As respostas encontradas foram tabuladas conforme o quadro seis a seguir:

Entendimento %
Sempre 8
Às vezes 80
Dificilmente 10
Nunca 2
TOTAL 100

                                   
 Quadro 6 - Amostragem do nível de entendimento na primeira leitura do texto legal
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 Fonte: Elaborada pela autora a partir de dados primários
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 Gráfico 6 - Amostragem do nível de entendimento na primeira leitura do texto legal
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários

O  resultado  encontrado  confirma  a  existência  do  problema  levantado  inicialmente  e 
motivador deste trabalho, ou seja, 80% dos entrevistados, cuja amostragem da atividade que vêm 
exercendo ultimamente será apresentada em seguida a este quadro,  informaram que só às vezes 
conseguem entender  a legislação assim que a lêem; 10% informaram dificilmente entendê-la de 
imediato; 2% declararam nunca entendê-la imediatamente e apenas 8% dos entrevistados declararam 
sempre entender a legislação desde a primeira vez que com ela se deparam.

Ao se analisar a correlação entre a atividade desenvolvida pelo entrevistado e o nível de 
compreensão imediata do texto da lei, verificamos o que está demonstrado no quadro sete e ilustrado 
na figura sete anexada em seguida:

Atividade Nível de entendimento (%)
 Sempre Às vezes Dificilmente Nunca
Comerciante - - 50 50
Advogado 20 80 - - 
Contador - 100 - - 
Outra profissão liberal de 3º grau - 80 20 - 
Prestador de serviços - 100 - - 
Auditor Fiscal do AM 18 82 - - 
Funcionário Sefaz (não Auditor) - 75 25 - 
Funcionário Públ ou Terceirizado - 50 50 - 
Estagiário 3º grau - 100 - - 
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Aprovado Concurso 2005 (A. Fiscal) - 86 14 - 
Aprovado Concurso 2005 (2º grau) - 100 - - 
Fiscal de outro órgão - 100 - - 

Quadro 7 - Amostragem da correlação entre a atividade e a compreensão imediata do texto legal
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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 Gráfico 7 – Amostragem da correlação entre a atividade e a compreensão imediata do texto legal
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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Pode-se observar mais claramente agora,  de acordo com o quadro 7 e sua representação 
gráfica visualizada na figura 7, que 50% dos comerciantes declararam que nunca entendem o texto 
legal por ocasião de sua primeira leitura enquanto que os outros 50% reconheceram que dificilmente 
o  entendem.  Da  mesma  forma,  também  manifestaram  esse  pensamento  50%  dos  funcionários 
públicos ou contratados pela SEFAZ através de terceirização, todos com nível de instrução superior; 
20% dos que exercem outra profissão liberal de nível superior, sem ser advogado ou contador; 25% 
dos Auditores Fiscais e 14% dos classificados na categoria de recém aprovados como Auditor Fiscal 
no último concurso realizado pelo órgão.

A grande maioria dos entrevistados se colocou numa posição clara de que só às vezes é que 
consegue entender o texto da lei tão logo o leia. Nesta faixa de entendimento encontram-se 100% 
dos  Contadores,  100%  dos  Prestadores  de  Serviço  de  nível  superior,  100%  dos  Estagiários 
Universitários,  100% dos recém aprovados de nível  médio no concurso da SEFAZ e 100% dos 
Fiscais  de outros órgãos  governamentais.  O mesmo pensamento  é compartilhado com 86% dos 
recém aprovados no concurso para Auditor Fiscal, 82% dos Auditores Fiscais, 80% dos Advogados, 
75% dos Funcionários da SEFAZ e 50% dos Funcionários Públicos ou Terceirizados que trabalham 
em assuntos ligados à legislação do ICMS.

Observa-se por fim que, do universo pesquisado e dentre todas as categorias mencionadas, 
apenas  20% dos Advogados e  18% dos Auditores  Fiscais  responderam à alternativa  de sempre 
entender o que a lei quer dizer tão logo dela tenham conhecimento.

5.4.7. Amostragem do nível de necessidade de clareza no texto legal

Objetivou-se  neste  questionamento  verificar  a  verdadeira  posição  do  pesquisado sobre  a 
clareza e facilidade de leitura do texto da lei, não ficando a resposta associada ao seu nível pessoal 
de entendimento, mas procurando assimilar a sua impressão em relação aos demais leitores, sendo 
captada essa impressão através da resposta à indagação sobre se haveria ou não necessidade de 
mudança. O resultado pode ser observado no quadro 8. 

Opinião %
Sim, em sua maioria 80
Sim, pelo menos no que concerne aos pequenos e médios 16
Não, a linguagem adotada é compreensível 2
Não, a linguagem jurídica deve ser rebuscada 2
TOTAL 100

Quadro 8 – Amostragem da opinião sobre tornar mais clara a legislação
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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Ao comparar as respostas deste quesito às respostas dadas na pergunta seis, sobre o grau de 
entendimento  do  texto  na  sua  primeira  leitura,  percebemos  que  apesar  de  apenas  8%  dos 
entrevistados terem declarado sempre entender o que o texto legal determina, ao serem todos os 
pesquisados indagados sobre se gostariam que a Legislação Estadual de ICMS fosse escrita em uma 
linguagem mais clara e de fácil entendimento, 96% responderam afirmativamente, sendo que 80% 
acreditam que a legislação em geral deve ser reescrita e 16% querem que ela seja mais fácil pelo 
menos no que diz respeito aos pequenos e médios contribuintes. 

Vale ressaltar ainda que apenas 2% se manifestaram contra a alteração, por considerarem que 
ela é de fácil compreensão enquanto que os 2% restantes têm convicção de que a legislação deve ser 
sempre escrita da forma como se apresenta, por ser uma tradição. 

Este levantamento pode ser visualizado no gráfico 8 a seguir: 

CLAREZA NA LINGUAGEM

Não, a linguagem 
jurídica deve ser 

rebuscada
2%Sim, pelo menos no 

que concerne aos 
pequenos e médios

16%

Não, a linguagem 
adotada é 

compreensível
2%

Sim, em sua maioria
80%

Gráfico 8 – Amostragem da opinião sobre tornar mais clara a legislação
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários

5.4.8. Amostragem dos motivos apontados como responsáveis pelo problema

Motivo apontado pelo entrevistado %
 -
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Excesso de termos em latim

Palavras rebuscadas
                         

12 

Artigos que contradizem outros ainda em vigor
                         

17 

Alterações em intervalos muito curtos
                         

19 

Formação de frases com duplo sentido
                         

25 

Envio constante a diversos artigos longe do analisado
                         

27 

TOTAL
                       1

00 

Quadro 9 - Amostragem das dificuldades encontradas no texto legal
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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Gráfico 9 - Amostragem das dificuldades encontradas no texto legal
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários

Os  índices  que  demonstram  os  fatores  apontados  como  causadores  da  dificuldade  de 
entendimento  do  texto  legal  demonstram  uma  incidência  concentrada  principalmente  em  dois 
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motivos: o envio constante a diversos artigos distantes do analisado (27%) e a  formação de frases  
com duplo  sentido  (25%).   19% dos entrevistados  declararam sentir  dificuldade  em assimilar  a 
legislação pelo fato de haver alterações em intervalos muito curtos e 17% consideram que sempre 
existem artigos que contrariam outro ainda em vigor. As palavras rebuscadas foram responsáveis 
por 12% do total das indicações e, como já era esperado, o assunto excesso de termos latinos não foi 
apontado por nenhum dos que responderam ao questionário, já que a linguagem jurídica tributária, 
diferentemente da linguagem forense, realmente pouco uso faz desses termos, restando demonstrado 
desta forma que a familiaridade dos entrevistados com o texto legal corresponde ao que foi apurado 
no início da compilação dos dados, quando se comprovou que só foram entrevistadas pessoas que 
tinham necessidade  de  consultar  ou manusear  a  legislação,  dando-se maior  ênfase  àqueles  com 
maior freqüência, ou seja, que a utilizavam pelo menos uma vez por semana. 

Ao se fazer uma associação dos motivos apontados pela dificuldade de entendimento e a 
atividade  atualmente  desenvolvida  pelos  entrevistados  chegou-se  ao  resultado  demonstrado  no 
quadro abaixo.

 Vale lembrar que neste quesito cada entrevistado poderia indicar mais de uma opção. O 
objetivo não foi apontar as dificuldades em ordem crescente ou decrescente, mas dar ao entrevistado 
a oportunidade de demonstrar o seu grau de satisfação ou insatisfação com o texto legal em relação a 
cada um dos aspectos.

Atividade

Palavras 
rebuscadas

(%)

Frases 
com 

duplo 
sentido

(%)

Envio 
constante 
a outros 
artigos

(%)

Artigos 
contradizend

o outros
(%)

Alterações 
em 

intervalos 
curtos
(%)

Comerciante 100 100 100 50 100
Advogado  - 80 60 40 80
Contador  - 33 100 33 - 
Outra profissão liberal de 3º grau 80 40 20 20 40
Prestador de serviços 100 100 - - 100
Auditor Fiscal do AM 12 59 65 41 53
Funcionário Sefaz (não Auditor) 25 50 50 25 50
Funcionário Público ou Terceirizado (3º 
grau)  - 100 100 50 50
Estagiário 3º grau  - 50 100 50 - 
Aprovado Concurso 2005 (Auditor 
Fiscal) 57 71 71 43 - 
Aprovado Concurso 2005 (2º grau) 100 - 100 100 100
Fiscal de outro órgão  - - 100 100 100

Quadro 10 - Amostragem da correlação entre a atividade e o tipo de dificuldade encontrada no texto legal
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários
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 Gráfico 10 – Amostragem da correlação entre a atividade e o tipo de dificuldade encontrada no texto legal
 Fonte: Elaborado pela autora através de dados primários
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No cômputo geral percebe-se que, das dificuldades citadas como responsáveis pelo falta de 
entendimento preciso do texto legal tributário estadual, a que recebeu maior número de indicações 
foi  o  envio  constante  a  diversos  artigos  longe  do  analisado,  com  a  indicação  de  100%  dos 
Comerciantes, Contadores, Funcionários Públicos de outros órgãos ou Terceirizados, Estagiários de 
nível superior, Aprovados de nível médio no último concurso da SEFAZ e Fiscais de outros órgãos 
estaduais. Foi indicado ainda por 71% dos recém aprovados para Auditor Fiscal, 65% dos Auditores 
Fiscais,  60% dos  Advogados,  50% dos Funcionários  da Sefaz  e  20% dos  demais  Profissionais 
Liberais de nível superior.

Apenas a título de ilustração desse item, pode-se mencionar um exemplo simples como é o 
caso do artigo 13 da Lei Complementar n. 19 de 1997, cuja última alteração se deu através da Lei 
Complementar  n.  37  de  2004,  com efeitos  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2005,  cujos  incisos  e 
parágrafos  remetem  a  outros  artigos,  incisos  e  parágrafos,  fazendo-se  necessário,  para  a  sua 
compreensão, mesmo por pessoas com freqüente manuseio do texto, que se faça um roteiro a ser 
seguido, sob pena de a interpretação se dar de forma equivocada:

Seção II
Da Base de Cálculo

Art. 13.  A base de cálculo do imposto é:
I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 7°, o valor da operação;
II - na hipótese do inciso II do art. 7°, o valor da operação, compreendendo o fornecimento 
da mercadoria e a prestação serviço;
III  –  na  prestação  de  serviço  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de 
comunicação, o preço do serviço;
IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do art. 7°:
a) o valor da operação, compreendendo o valor da mercadoria e o dos serviços prestados, 
na hipótese da alínea a;
b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou empregada, na hipótese da alínea b.
Nova redação dada ao inciso V pela Lei Complementar 46/05 – Efeitos até 31.12.05
V - na hipótese dos incisos IX e X, do art. 7°, a soma das seguintes parcelas:
Redação original – Efeitos até 31.12.05
V - na hipótese dos incisos IX e X, do art. 7°, a soma das seguintes parcelas:
a) o valor da mercadoria ou bem constante dos documentos de importação, observado o 
disposto no § 6°;
b) imposto de importação;
c) imposto sobre produtos industrializados;
d) imposto sobre operações de câmbio;
[...]
VI - na hipótese do inciso XI do art. 7°, o valor da prestação do serviço, acrescido, se for o 
caso, de todos os encargos relacionados com a sua utilização;
VII - no caso do inciso XII do art. 7°, o valor da operação acrescido do valor dos impostos 
de  importação  e  sobre  produtos  industrializados  e  de  todas  as  despesas  cobradas  ou 
debitadas ao adquirente;
VIII - na hipótese do inciso XIII do art. 7°, o valor da operação de que decorrer a entrada;
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IX - na hipótese do inciso XIV do art. 7°, o valor da operação na unidade federada de 
origem acrescida do valor do frete e outras despesas transferidas ao adquirente;
X - na hipótese inciso XV do art. 7°, o valor da prestação na unidade federada de origem;
[...]
XIII - [...]
§ 1º [...]
[...]
§ 3° No caso dos incisos IX e X, o imposto a pagar será o valor resultante da aplicação do 
percentual equivalente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sobre o valor 
ali previsto.
[...]
§ 9° Nas hipóteses dos incisos XVI e XVII, do artigo 7°, a base de cálculo do imposto é:
I - quando se tratar de antecipação o valor da operação na unidade federada de origem, 
incluídos  os  valores  correspondentes  a  frete,  seguro,  tributos  e  outros  encargos 
transferíveis ao varejista, acrescido, se for o caso, de percentual de margem de lucro fixado 
em regulamento;
Nova redação dada ao inciso II,  pela Lei  Complementar n. 37/2004, efeitos a partir de 
1º.01.2005.
II  –  quando  se  trata  de  substituição  tributária,  o  valor  da  entrada  ou  recebimento  da 
mercadoria, do bem ou da prestação do serviço, observado o disposto no § 11.
Redação original:
II - quando se tratar de substituição tributária, o valor da prestação de serviço.
[...]
Parágrafo  11  acrescentado  pela  Lei  Complementar  n.  37/2004,  efeitos  a  partir  de 
1º.01.2005.
§  11.  Para  efeito  do  disposto  no  inciso  II,  do  §  9º,  a  base  de  cálculo  em relação  às 
operações ou prestações subseqüentes poderá ser o preço a consumidor final usualmente 
praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, à mercadoria ou sua similar, 
em condições de livre concorrência, adotando-se para sua apuração as regras estabelecidas 
no § 1º do art. 17. (grifo nosso)
[...]

A segunda razão mais apontada foi a formação de frases com duplo sentido. A totalidade dos 
comerciantes (100%) também demonstrou dificuldade neste aspecto, da mesma forma que 100% dos 
Prestadores de Serviço e dos Funcionários Públicos de outros órgãos estaduais ou Terceirizados. 
Ainda  se  reportaram  a  mais  esta  dificuldade  80% dos  Advogados,  71% dos  recém  aprovados 
Auditores Fiscais, 59% dos Auditores Fiscais, 50% dos Servidores da SEFAZ, 50% dos Estagiários 
em nível de 3º grau, 40% dos identificados como Outros Profissionais Liberais de nível superior e 
33% dos Contadores.

Pode-se ilustrar este tipo de dificuldade com o exemplo do art. 237 do Processo Tributário 
Administrativo, cuja redação é mantida desde a antiga Lei 1.320 de 1978:

Art.  237.  Verificada  qualquer  infração  à  legislação  tributária,  será  lavrado  Auto  de 
Infração e Notificação Fiscal (AINF) ou de Apreensão (AA), conforme o caso, os quais 
não se invalidarão pela ausência de testemunhas. (grifo nosso).
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Uma corrente interpreta que o AINF não se invalidará mesmo que não haja testemunhas 
oculares da infração cometida, desde que duas testemunhas assinem no verso do Auto de Infração e 
Notificação Fiscal.

Outra corrente defende que o AINF não se invalidará sem testemunhas oculares ou mesmo 
que não haja a assinatura de testemunhas no verso do mesmo.

 O item classificado com alterações em intervalos muito curtos, que recebeu, em número de 
indicações quase o mesmo do item anterior, foi apontado como responsável pela não compreensão 
do texto legal mais uma vez por 100% dos Comerciantes e Prestadores de Serviço, assim como dos 
recém aprovados no concurso para o nível médio e dos Fiscais de outros órgãos estaduais. Recebeu 
a indicação ainda de 80% dos Advogados, 53% dos Auditores Fiscais, 50% dos Servidores da Sefaz 
e Funcionários Públicos de outros órgãos ou Terceirizados, e 40% dos outros Profissionais Liberais. 

Seria  interessante  frisar  que  esta  justificativa,  apesar  de  ter  sido  indicada  por  80% dos 
Advogados e 53% dos Auditores Fiscais, foi a única não apontada pelos Auditores Fiscais recém 
aprovados.  Provavelmente pode-se justificar  esta diferença o fato dessa categoria  ter  estudado a 
legislação em um momento estanque, sem ter passado ainda pelo exercício de ter que assimilar as 
suas modificações.  

Para ilustrar este item basta que se demonstre o número de vezes em que a legislação foi 
alterada.

Abaixo estão demonstradas as alterações sofridas pela Lei Complementar n. 19, ou Código 
Tributário do Estado do Amazonas, desde a sua publicação em 29 de dezembro de 1997:

LEI COMPLEMENTAR N. 19, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1997
Publicada no DOE de 29.12.97

Efeitos a partir de 1º de janeiro de 2000, relativamente ao disposto no inciso II do art. 47.
A partir de 1º de janeiro de 1998 relativamente aos demais dispositivos.

• Alterada pela Lei Complementar n. 23, de 31 de janeiro de 2000, efeitos a partir de 
31.01.2000.
• Alterada pela Lei Complementar n. 26, de 29 de dezembro de 2000, efeitos a partir 
de 1º.01.2001.
• Vide Art. 2º da Lei Complementar n.  26/2000.
• Vide Decreto n. 21.735, de 12.03.2001.
• Alterada pela Lei Complementar n. 033, de 26.04.04.
• Alterada pela Lei Complementar n. 37, de 28.09.04.
• Alterada pela Lei Complementar n. 39, de 29.12.04.
• Alterada pela Lei Complementar n. 46, de 28.12.05

Da mesma forma, pode-se verificar o número de alterações sofridas pelo Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
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Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, desde a sua publicação em 
28 de dezembro de 1999:

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - 
RICMS APROVADO PELO

DECRETO N° 20.686, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1999.

• Alterado pelo Decreto n. 20.858, de 12.04.2000.
• Alterado pelo Decreto n. 20.928, de 16.05.2000.
• Alterado pelo Decreto n. 21.616, de 22.12.2000.
• Alterado pelo Decreto n. 22.527, de 13.03.2002
• Alterado pelo Decreto n. 23.227, de 24.01.2003
• Vide Decreto n. 23.228, de 24.01.2003
• Alterado pelo Decreto n. 23.284, de 18.03.2003
• Alterado pelo Decreto n. 23.439, de 30.05.2003
• Alterada pelo Decreto n. 23.992, de 22.12.2003
• Vide Art. 2º do Decreto n. 23.994, de 29.12.2003
• Alterado pelo Decreto n. 24.058, de 03.03.2004.
• Vide Decreto n. 24.220, de 14.05.2004
• Alterado pelo Decreto n. 25.134, de 02.08.2005 
• Alterado pelo Decreto n° 25.282, de 18.08.2005 
• Alterado pelo Decreto n° 25.610, de 11.01.2006. 

As alterações sofridas pelo Regulamento da Lei n° 2.826, de 29 de setembro de 2.003, 
que dispõe sobre a Política dos Incentivos Fiscais e Extrafiscais do Estado, demonstram ter sido 
ainda mais constantes, conforme demonstrado abaixo:

LEI N. 2.826, DE 29 DE SETEMBRO DE 2.003.
Publicada no DOE de 29.09.03

• Reproduzida no DOE de 01.10.03, por haver saído com incorreções no DOE de 
29.09.03.

• ERRATA publicada no DOE de 17.11.03, corrige a redação do § 8º, do art. 13, 
desta Lei.

• Alterada pela Lei n. 2.862, de 17.12.03.
• Alterada pela Lei n. 2.879, de 31.03.04.
• Alterada pela Lei n. 2.927, de 17.11.04.
• Alterada pela Lei n. 3022, de 28.12.05, que foi republicada no DOE de 23.01.06, 

com alterações.
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• Vide Decreto n. 23.994/03, que aprova o Regulamento desta Lei.
• Texto consolidado publicado no DOE de 30.01.04. Reproduzido em 04 de março 

de 2004, por haver saído com erro na publicação anterior.
• Vide Resolução n. 004/2004 – GSEFAZ, de 03.02.04.
• Vide Resolução n. 0007/2004 – GSEFAZ, de 19.03.04.
• Vide Decreto n. 24.124, de 26.03.2004 – que concede adicional de nível de crédito 

estímulo  e  diferimento  do  lançamento  e  pagamento  do  ICMS nas  hipóteses  e 
condições que estabelece.

• Vide  Decreto n. 24.195, de 29.04.04, que concede adicional de nível de crédito 
estímulo e diferimento do ICMS nas hipóteses e condições que estabelece, e dá 
outras providências.

• Vide Resolução n. 0009/2004 – GSEFAZ, de 19.04.04
• Vide Resolução n. 0012/2004 – GSEFAZ, de 12.06.04.

Em seguida, a justificativa da existência de artigos que contradizem outros ainda em vigor, 
foi apontada por 100% dos Fiscais de outros órgãos e dos recém aprovados no concurso de nível 
médio.  Foi  apontada  ainda  por  50% dos  Comerciantes,  Estagiários  de  3º  Grau  e  Funcionários 
Públicos  de  outros  órgãos  ou  Terceirizados.  As  demais  categorias  também  demonstraram 
dificuldade neste item na seguinte proporção: 43% dos recém aprovados Auditores Fiscais, 41% dos 
Auditores Fiscais, 40% dos Advogados, 33% dos Contadores, 25% dos Servidores da Sefaz e apenas 
20% dos demais Profissionais Liberais.

Um exemplo para ilustrar este tipo de dificuldade na compreensão do texto legal seria o que 
determinam os incisos I e II do art. 11 em comparação com o exposto nos §§ 9º e 10 do art. 109, 
todos do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto n. 20.686 de 1999, quando o mesmo assunto 
parece ter dois tratamentos diferentes ao mesmo tempo, ou seja, em um momento como suspensão e 
em outro como diferimento:

 
Art. 11. Fica suspensa a exigência do imposto na operação em que ocorrer:
I - a saída de mercadorias remetidas por estabelecimento de produtor para estabelecimento 
de cooperativa de que faça parte, situados neste Estado;
II - a saída de mercadorias remetidas por estabelecimento de cooperativa de produtores 
para estabelecimento neste Estado, da própria cooperativa, de cooperativa central ou de 
federação de cooperativas de que a cooperativa remetente faça parte;

[...]
Art. 109. Dar-se-á o diferimento quando o lançamento e o pagamento do ICMS incidentes 
sobre determinada operação ou prestação forem adiados para etapa posterior, atribuindo-se 
a responsabilidade pelo pagamento do imposto diferido ao adquirente ou destinatário da 
mercadoria,  ou ao  usuário  do serviço,  na condição  de  sujeito  passivo por  substituição 
tributária, vinculado a etapa posterior. 
[...]
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§ 9° Fica transferida para o destinatário a responsabilidade pelo pagamento do imposto 
incidente nas operações entre o associado e a Cooperativa de Produtores de que faça parte, 
situados neste Estado.
§  10.  O  disposto  no  parágrafo  anterior  é  aplicável  à  mercadoria  ou  produto  primário 
remetido de Cooperativas de Produtores para Cooperativa Central ou Federação de que a 
remetente faça parte, desde que localizadas neste Estado (grifo nosso).

 Finalmente, a justificativa de excesso de palavras rebuscadas, recebeu a indicação de 100% 
dos Comerciantes, Prestadores de Serviço e recém aprovados para o concurso de nível médio. Foi 
indicada  ainda  por  80%  dos  demais  Profissionais  Liberais  de  nível  superior,  57%  dos  recém 
aprovados para Auditor Fiscal, 25% dos Servidores da SEFAZ e apenas 12% dos Auditores Fiscais.

Como exemplo dessa justificativa pode ser citado o preciosismo utilizado no Inciso VI do 
§5º do art. 2º do RICMS de 1999:

Art. 2° O imposto incide sobre:
[...]
§ 5º Não se considera industrialização:
[...]
VI  –  a  manipulação  em farmácia,  para  venda  direta  a  consumidor,  de  medicamentos 
oficinais e magistrais, mediante receita médica; (grifo nosso).

Percebe-se que por ser produto manipulado em farmácia, o termo “oficinais” significa “feitos 
em oficinas” ou, não feitos em fábricas. Com relação ao termo “magistrais”, foi feita uma rápida 
pesquisa entre  vários  profissionais  que militam na área e  finalmente  foi  dada a  preferência  por 
adotar  o  significado  de  um  dicionário  da  língua  portuguesa,  que  o  traduz  como:  “feito  com 
maestria”, que é o mesmo que “mestria” que enfim podemos traduzir como feitos com a perícia de 
um mestre. Resta apenas saber neste caso, qual o objetivo do legislador ao impor a exigência de ser 
“feito com maestria” a um medicamento, e de que forma seria possível chegar a tal resultado. Fica a 
dúvida sobre que manuais se deve consultar para efetuar seu julgamento para enfim conceder ao 
produto o juízo de não ser industrializado.

A linguagem rebuscada pode ser encontrada em diversos trechos do texto legal. Apenas a 
título  de  ilustração,  o  seguinte  exemplo,  retirado  do  Regulamento  do  Processo  Tributário 
Administrativo demonstra a complexidade no total de seu parágrafo:

SEÇÃO II
Das Nulidades

Art. 21. As autoridades julgadoras, de ofício ou a requerimento do interessado, declararão 
nulo o ato:
[...]
Parágrafo único. Não será decretada a nulidade, nem se repetirá o ato, se a parte a que 
favoreça lhe houver dado causa, ou quando não influir na solução do litígio. (grifo nosso).
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Com exceção  do legislador  e  do técnico  que  o auxiliou,  dificilmente  o  contribuinte,  ou 
mesmo os servidores e Auditores que já tenham se deparado com a necessidade de se valer deste 
parágrafo conseguiram entendê-lo antes de uma peregrinação entre os seus poucos intérpretes.

Ao ser indagado sobre o que se chama de linguagem rebuscada, um Auditor Fiscal,  pós-
graduado, que declarou consultar os textos legais frequentemente e só às vezes conseguir entendê-
los em sua primeira leitura, foi mais incisivo e acrescentou que o grande problema da legislação 
amazonense do ICMS não se encontra propriamente na linguagem rebuscada e sim na elaboração de 
sua redação e acrescentou:

As regras do direito, principalmente do Direito Tributário, devem formar um conjunto de 
enunciados composto em linguagem própria, isto é, na linguagem artificial produzida pela 
própria ciência, fortemente inclinada à eliminação dos vícios de expressar-se comumente, 
constituindo-se assim a meta, a linguagem científica. Por outro lado, devem-se modernizar 
a  linguagem  jurídica,  com  os  devidos  cuidados,  abolindo-se  os  formalismos,  não  as 
formalidades. O ordenamento jurídico deve ser elaborado com a finalidade de garantir o 
bem estar social e, pela sociedade deve ser bem compreendido.

Por  outro  lado,  um  Auditor  Fiscal  portador  do  título  de  Mestre,  que  acompanhando  a 
manifestação da maioria dos entrevistados também declarou que só às vezes consegue entender o 
texto legal em sua primeira leitura, alega que a dificuldade é maior para o iniciante e complementa:

À medida que o operador do direito se aprofunda na leitura e no estudo, ele supera as 
barreiras iniciais, pelo domínio dos conceitos dos institutos envolvidos. De qualquer forma, 
o entendimento da legislação em geral, e da tributária do ICMS em particular, é inacessível 
para a maior parte da população escolarizada e não exatamente por defeito da legislação e 
sim pelo baixo nível cultural/educacional.
 

Ao analisarmos  os motivos  relatados,  observando-se as diversas categorias,  veremos que 
para os Comerciantes e os Prestadores de Serviço entrevistados, as palavras rebuscadas, a formação 
de frases com duplo sentido e as alterações em intervalos muito curtos, apresentam o mesmo grau 
de dificuldade,  sendo que os primeiros  atribuem ainda o mesmo nível  de importância  ao  envio 
constante a diversos artigos distantes do analisado.

Já para os Advogados, o que torna mais difícil a assimilação do texto legal são as alterações  
em intervalos muito curtos e a formação de frases com duplo sentido.

É interessante demonstrar a similaridade entre a dificuldade apresentada por Contadores e 
Auditores Fiscais. Ambos classificaram o envio constante a diversos artigos distantes do analisado  
como o principal motivo da dificuldade de entender a legislação.

Fiscais de outros órgãos governamentais atribuíram o mesmo grau de importância a três itens 
apresentados:  Artigos que contradizem outros ainda em vigor; Envio constante a diversos artigos  
distantes do analisado e Alterações em intervalos muito curtos de tempo.
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Funcionários  públicos  de  outros  órgãos  ou  Terceirizados,  à  disposição  da  SEFAZ  e 
Servidores  da SEFAZ também se assemelham em seu grau de dificuldade  ao apontar  como os 
principais a formação de frases com duplo sentido e o envio constante a diversos artigos distantes  
do analisado,  sendo que estes últimos acrescentaram no mesmo nível as  alterações em intervalos  
muito curtos.

Em comentário a esta indagação, um dos entrevistados, recém aprovado no concurso para o 
nível médio, acrescentou que o uso do preciosismo na nossa legislação termina por transformá-la em 
um texto  extremamente  rebuscado,  afetado  e  prejudicial  à  clareza,  ficando  determinadas  vezes 
ininteligível.

Seguindo  esta  linha  de  raciocínio  vale  à  pena  registrar  um  fato  contado  por  outro 
entrevistado,  recém aprovado para o cargo de Auditor Fiscal,  ocorrido com uma pessoa de sua 
família,  ocupante do cargo de Procurador da Fazenda Federal,  que por ocasião do seu curso de 
Doutorado feito na Espanha, teve que refazer todo o seu trabalho, escrito no que considerava ser 
uma linguagem culta, por ter sido considerado pelo seu Coordenador como “de estilo rebuscado, 
valendo-se de palavras em desuso e cujo teor não seria acessível à população humilde, que deveria 
entender as leis”, ocasião em que foi informado que na Europa o direito já não era mais escrito 
daquela forma há algum tempo.  

Por  outro lado há também quem defenda  a  linguagem adotada,  como é o caso de outra 
pessoa entrevistada, ocupante do cargo de Auditor Fiscal, que entende que a lei, de modo geral, não 
é clara  e compreensiva de imediato em razão da necessidade de estudo sobre o pensamento do 
legislador,  o  denominado  espírito  da  lei,  onde  são  encontradas  as  lacunas  que  servem  para 
beneficiar a parte atingida, dependendo do equilíbrio e entendimento do julgador.

5.4.9. Amostragem da opinião dos entrevistados sobre a linguagem tributária atualmente utilizada

Atividade

A linguagem deve 
ser mantida por 

tradição
(%)

É rebuscada 
propositadamente 
para dificultar a 

interpretação
(%)

Se fosse mais clara 
advogados e 
contadores 

trabalhariam com 
mais segurança

(%)

Quanto mais 
clara, menor a 

sonegação
 (%)

Se for muito 
clara reduzirá a 

arrecadação
(%)

Comerciante -  - 100 100 - 
Advogado 20 20 80 - - 
Contador - 33 100 - 33
Outra profissão liberal 25  - 60 50 - 
Prestador de serviços -  - 100 100 - 
Auditor Fiscal do AM 6 24 59 53 - 
Funcionário Sefaz -  - 75 50 - 
Funcionário Públ ou Terceiriz. - 100 - 50 - 
Estagiário 3º grau 33  - 100 33 - 
Aprovado Concurso (AF) 14 57 71 43 - 
Aprovado Concurso  (2º grau) -  - 100 - 100
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Fiscal de outro órgão -  - 100 - - 

Quadro 11 – Amostragem correlação entre a atividade e a opinião do entrevistado sobre o texto legal
Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários 
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Figura 11 - Amostragem da correlação entre a atividade e a opinião do entrevistado
 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados primários

Observa-se neste item, em que o pesquisado poderia indicar mais de uma resposta, que a 
afirmação  de  que  se  a  lei  fosse  mais  clara,  advogados  e  contadores  trabalhariam  com  mais  
segurança, recebeu o maior número de indicações de importância, com 35% , enquanto que 21% 
recaíram sobre a idéia de que quanto mais clara a lei, menor será o índice de sonegação. 12% do 
total  das  indicações  recaíram  sobre  a  idéia  de  que  a  lei  é  rebuscada  propositadamente  para 
dificultar a interpretação e manter o mercado de trabalho de advogados e contadores. Por outro 
lado,  a teoria  de que  a linguagem tributária rebuscada deve ser mantida por ser uma tradição 
recebeu a adesão de 5% dos entrevistados, restando 2% de indicação para a afirmação de que se a 
linguagem for muito clara poderá reduzir a arrecadação. 
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Diante desses dados, foi feita uma análise da correlação entre as opiniões sobre a forma 
escrita da lei e a atividade de quem a forneceu.

Verificou-se  então  que  a  tese  de  que  se  a  lei  fosse  mais  clara,  advogados e  contadores 
trabalhariam  com  mais  segurança,  foi  apontada  pela  totalidade  (100%)  dos  Comerciantes, 
Contadores, Prestadores de Serviço, Estagiários de 3º grau, Fiscais de outros órgãos e dos recém 
aprovados no último concurso para o nível  de 2º  grau realizado pela  SEFAZ. Recebeu ainda a 
indicação de 80% dos Advogados, 75% dos Servidores da SEFAZ, 71% dos aprovados para o cargo 
de  Auditor  Fiscal,  60% dos  Profissionais  Liberais  de  3º  grau  e  59% dos  Auditores  Fiscais  da 
SEFAZ.

Sobre o assunto, se faz interessante reproduzir a manifestação de um dos entrevistados, de 
nível de instrução de Mestre e ocupante do cargo de Auditor Fiscal de outro órgão:

O texto da lei deve levar em consideração que o seu aplicador – um agente econômico – é 
um profissional  que  não  tem a  obrigação  de  conhecer  a  doutrina,  mas tão somente  as 
diretrizes  normativas  pretendidas.  O  excesso  de  normatização  tem por  efeito  negativo 
banalizar o comando da autoridade e produzir lacunas no sistema normativo que, por sua 
vez, alimentarão a burocracia e a corrupção.

Quanto à teoria de que a linguagem rebuscada deve ser mantida por tradição, sua aceitação 
deu-se na seguinte proporção: 25% dos Profissionais Liberais de 3º grau, 20% dos Advogados, 33% 
dos  Estagiários  de  3º  grau,  14%  dos  recém  aprovados  para  Auditor  Fiscal  e  apenas  6%  dos 
Auditores Fiscais da SEFAZ.

A opção oferecida de que a linguagem jurídica tributária é rebuscada propositadamente para 
dificultar a interpretação, foi aceita por 100% dos Funcionários Públicos ou Terceirizados prestando 
serviços na SEFAZ, 57% dos recém aprovados no concurso de Auditor Fiscal, 33% dos Contadores, 
24% dos Auditores Fiscais e 20% dos Advogados. 

Aceitaram também a tese de que, quanto mais clara a lei menor será o índice de sonegação, 
100% dos Comerciantes e Prestadores de Serviço; e ainda 53% dos Auditores Fiscais, 50% dos 
Servidores da SEFAZ e Funcionários Públicos ou Terceirizados, 43% dos recém aprovados para 
Auditor Fiscal e 33% dos Estagiários de nível superior.

A idéia de que se a lei for mais clara a arrecadação deverá diminuir, foi aceita por 100% dos 
recém aprovados de nível médio e 33% dos Contadores.

De acordo com a opinião de um dos entrevistados, mais precisamente um profissional liberal 
recém aprovado no concurso para Auditor Fiscal:

A questão da dificuldade de interpretação da lei  pode ser  sentida nos outros ramos do 
direito,  como tudo  começou  e  porque  é  que  é  impossível  saber.  Às  vezes  parece  ser 
proposital para criar diferenciações e privilégios secretos.

6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
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Diante do que foi exposto conclui-se que o objetivo inicial deste trabalho de demonstrar a 
complexidade da legislação tributária estadual, encontra amparo na quase totalidade da população 
envolvida.

A linguagem jurídica de outras áreas,  já popularmente chamada de “jurisdiquês”,  por se 
exceder  em termos rebuscados e termos latinos,  vem sendo alvo de uma campanha nacional de 
mudança e de adaptação ao que se pode chamar de linguagem contemporânea, organizada por uma 
ala progressista do próprio judiciário.

Diferentemente daquela linguagem, percebe-se que a dificuldade maior do entendimento da 
legislação  tributária,  e  em  particular  a  do  Estado  do  Amazonas,  é  encontrada  não  no  seu 
rebuscamento, percebido de formas espaçadas no texto legal, e sim na sua forma redacional, que não 
consegue atingir a clareza necessária, e na confusão de sua estrutura, que muitas vezes, seguindo um 
modelo tradicional, que já poderia ser considerado ultrapassado, desnecessariamente esquiva-se de 
incluir  mais  algumas  poucas  palavras  ao  texto,  quebrando  assim  a  seqüência  lógica  textual 
obrigando o leitor a percorrer uma maratona através de outros artigos até entender completamente 
ou até não entender o seu significado e sua abrangência.

Essa quebra de seqüência lógica e sistemática, aliada a uma redação confusa aniquilam o 
próprio processo legal.

Somada a essa dificuldade juntam-se também a formação de frases que remetem à dubiedade 
de interpretações e ainda as freqüentes alterações, muitas vezes inseridas com tanta velocidade que 
não  concedem o tempo  necessário  para  que os  técnicos  que a  redigem e os  legisladores  que a 
aprovam  realizem  um  estudo  aprofundado  e  comparativo  do  texto,  chegando  ao  ponto  de 
contradizer-se.

Analisando  com toda  isenção  vale  lembrar  que  o  problema  não  se  restringe  à  Fazenda 
Pública do Estado do Amazonas, ele se estende às diversas legislações e regulamentos de ICMS dos 
demais  Estados  Brasileiros,  muitos  dos  quais  têm  por  hábito  e  até  por  economia  de  tempo, 
reproduzir os textos uns dos outros, ou reformá-los, alterando apenas o que não estiver de acordo 
com a sua realidade. 

A este  respeito  e  até  por  falta  de  uma  normatização  estadual,  pode  ser  invocada  a  Lei 
Complementar n. 95, de 26 de fevereiro de 1998, sancionada pela Presidência da República, que 
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o 
parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos 
normativos. Essa lei é bem detalhista e vê-se que parte da solução do problema levantado por este 
estudo seria alcançada se fosse seguido o que determina o art. 11 cujo teor merece ser transcrito:

Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem 
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas: 
        I - para a obtenção de clareza:
        a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma 
versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área 
em que se esteja legislando;
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        b) usar frases curtas e concisas;
        c)  construir  as  orações  na  ordem  direta,  evitando  preciosismo,  neologismo  e 
adjetivações dispensáveis;
        d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, dando 
preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente;
        e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter 
estilístico;
        II - para a obtenção de precisão:
        a) articular a linguagem, técnica ou comum, de modo a ensejar perfeita compreensão 
do objetivo da lei e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conteúdo e o alcance 
que o legislador pretende dar à norma;
        b)  expressar  a  idéia,  quando  repetida  no  texto,  por  meio  das  mesmas  palavras, 
evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico;
        c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto;
        d)  escolher  termos que tenham o mesmo sentido e significado  na maior parte  do 
território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais;
        e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira 
referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado;
        f)  grafar  por  extenso  quaisquer  referências  a  números  e  percentuais,  exceto  data, 
número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto; (Redação 
dada pela Lei Complementar n. 107, de 26.4.2001)
        g)  indicar,  expressamente  o  dispositivo  objeto  de  remissão,  em  vez  de  usar  as 
expressões ‘anterior’, ‘seguinte’ ou equivalentes; (Alínea incluída pela Lei Complementar 
n. 107, de 26.4.2001)
        III - para a obtenção de ordem lógica:
        a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - 
apenas as disposições relacionadas com o objeto da lei;
        b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio;
        c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada 
no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
        d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens. 
(grifo nosso).

 
Percebe-se que estas regras, por serem claras e atuais, bem que poderiam ser seguidas pelos 

técnicos e legisladores estaduais. Desta maneira o texto legal de ICMS se livraria da redação um 
tanto rebuscada e “engessada” da estrutura recomendada pelo Manual de Redação da Presidência da 
República,  que,  diferentemente  da  forma  utilizada  pela  Espanha,  por  exemplo,  cujo  trecho  é 
demonstrado em parte deste trabalho, se preocupa muito mais com o aspecto visual do texto do que 
com o alcance do seu conteúdo pela população.

 Tal mudança de comportamento por certo retiraria a impressão que se tem de ser proposital 
a confusão causada em grande parte do que se lê. 

Recomenda-se ainda que,  no caso da Legislação de ICMS do Estado do Amazonas,  seja 
formada uma equipe especializada, com dedicação permanente ao assunto, que possa se empenhar 
na simplificação das normas, devendo inclusive sujeitá-las às necessárias revisões e apresentá-las 
para  testes  de  interpretação  entre  os  servidores  da  instituição  que  dela  farão  uso,  assim  como 
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estender o teste a alguns profissionais do ramo como, Advogados Tributaristas e Contadores, não 
para demonstrarem seus conhecimentos e sim para avaliarem o nível de clareza to texto, o alcance 
do seu entendimento e as dúvidas encontradas, de modo que ele pudesse ser refeito, se assim fosse 
necessário, antes de sua publicação.

O objetivo desta recomendação é a certeza de que desta forma será estabelecida uma relação 
mais transparente entre o contribuinte e a Fazenda Estadual, tendo por efeito secundário, mas não 
menos importante, a possibilidade de se desafogar os canais tanto do contencioso tributário quanto 
do litígio judicial fiscal.
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OS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE
INCENTIVOS FISCAIS

Alísio Cláudio Barbosa Ribeiro∗

Resumo: Discorre sobre os critérios estabelecidos para definir a nova Política de 
Incentivos  Fiscais  do  Estado.  Aprecia  os  cenários  anteriores  à  implantação  da 
reforma  da  legislação  pertinente,  comparando  com  as  novas  modalidades  de 
Incentivos Fiscais. Analisa especificamente cada princípio adotado pelo legislador 
ordinário,  necessário  para  compreender  e  aplicar  a  nova  política  de  incentivos. 
Justifica os fundamentos levados em consideração para graduação dos benefícios, 
de  forma  a  repercutir  positivamente  para  manter  e  atrair  empreendimentos 
industriais  no Estado do Amazonas,  sem prejuízo da manutenção dos níveis  de 
arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 
de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  (ICMS)  e  das 
contribuições  financeiras.  Demonstra  que  o  sucesso  desse  modelo  de 
desenvolvimento regional, no âmbito da legislação estadual, depende da fidelidade 
aos seus princípios norteadores necessários para garantir a geração de emprego e 
renda, além da receita tributária indispensável para atender aos gastos públicos do 
Estado do Amazonas.

Palavras-Chave: Incentivo fiscal – Política Estadual – Emprego e Renda.

1. INTRODUÇÃO

Os incentivos fiscais que integram a Política Estadual são benefícios relativos à redução total 
ou parcial de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  (ICMS)  concedidos 
mediante  o  atendimento  a  contrapartidas  pelos  beneficiários,  tais  como:  geração  de  empregos; 
investimentos;  pagamentos  de  contribuições  financeiras  para  fundos  criados  para  atender 
universidade estadual, infra-estrutura, financiamentos de microempresários e incentivos ao turismo.

As  razões  da  Política  de  Incentivos  Fiscais  do  Estado  do  Amazonas  são  compensar  a 
desigualdade regional provocada por fatores locacionais, caracterizados pela grande distância dos 
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centros consumidores de bens e fornecedores de insumos; buscar preservação da floresta amazônica; 
proporcionar ocupação territorial de forma a garantir a preservação da segurança nacional nas áreas 
de fronteiras com outros países e fomentar o desenvolvimento sócio-econômico do Estado.

Antes do advento da nova Política de Incentivos Fiscais, vigoravam duas Leis, isto é, a Lei n. 
1.939,  de  27  de  dezembro  de  1989,  e  a  Lei  n.  2.390,  de  8  de  maio  de  1996,  relativas, 
respectivamente, ao incentivo de restituição total ou parcial do ICMS bem como ao incentivo de 
crédito presumido1.

Embora tenha buscado uma política industrial voltada para o desenvolvimento do Estado, 
caracterizada pela maior concessão de incentivo vinculada à característica do bem produzido, a Lei 
n. 1.939, de 1989, gerou dificuldade de interpretação diante do enquadramento de produto e seu 
processo  produtivo  nas  tipificações  legais,  não  levando  em  consideração  os  aspectos  de 
desenvolvimento tecnológico, níveis de competitividade entre empresas fabricantes do mesmo tipo 
de bem instaladas no Estado e entre empresas estabelecidas no resto do país e no exterior.

A Lei  n.  2.390, de 1996, apesar  de ser criada para estimular  a produção industrial,  sem 
prejuízo da arrecadação do ICMS, resultou nas seguintes distorções:

a) para produto pioneiro, dificuldades de interpretação do que se considerava sem similar, 
gerando problemas de competitividade entre os produtos já fabricados;

b) para produto com similar, limites diferenciados de produção,  faturamento e recolhimento 
do ICMS, dentre empresas produtoras do mesmo tipo de produto, para fins de enquadramento nos 
projetos de empreendimentos industriais de expansão ou diversificação.

O quadro de incentivos anteriores ao advento da Lei n. 2.826, de 2003, levou à necessidade 
de aplicação de tratamento isonômico; novas modalidades de incentivos para estimular a aquisição 
de  insumos  locais,  tanto  para  empresa  produtora  de  bem  intermediário  quanto  para  empresa 
fabricante de bem final; fixação de níveis de incentivo na proporção inversa do Imposto sobre a 
Importação (II) e Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como forma de conceder incentivo 
máximo  para  produtos  comprovadamente  sem  vantagens  comparativas;  interiorização  do 
investimento, mediante incentivos máximos ou diferenciados para produtos que utilizem matéria-
prima regional se industrializado no interior do Estado.

Também era notória a necessidade de consolidar a legislação de incentivos em torno de um 
único instrumento normativo, uma vez que se encontrava disciplinado em duas leis, seus respectivos 
regulamentos e suas normas complementares.

Não se pode deixar de registrar a preocupação, no mínimo, da manutenção dos níveis de 
arrecadação do ICMS e  das  contribuições  financeiras,  como forma  de garantir  a  capacidade  de 
custeio e investimento do Estado.

Em razão dessas preocupações fez-se mister  a aplicação de princípios constitucionais e a 
criação de diretrizes estabelecidas  no Decreto n. 23.419, de 21 de março de 2003, que instituiu 

1  “Crédito presumido igual ao ICMS devido no período, apurado na sua escrita fiscal, na hipótese de ocorrência de saldo 
devedor” (AMAZONAS. Lei n. 2.390, de 8 de maio de 1996, art. 7º, V).
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Comissão  Especial  para  elaborar  a  proposta  de  Reforma  da  Legislação  de  Incentivos  Fiscais  e 
Extrafiscais do Estado2. 

A compreensão das modalidades de incentivos fiscais e das suas graduações, bem como das 
obrigações das empresas incentivadas, dependem do entendimento e reflexão sobre os princípios e 
diretrizes que nortearam a nova política de incentivos fiscais.

Trata-se de tema com escassa literatura, visto que não há situação similar no país de Estado 
em área federal de exceção fiscal.

A abordagem do tema será efetuada com base na análise e interpretação da própria Lei n. 
2.826, de 2003, e Regulamento aprovado pelo Decreto n. 23.994, de 29 de dezembro de 2003. 

2. PRINCÍPIOS PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS

Os  princípios  previstos  na  Constituição  do  Estado  do  Amazonas  (1989)  que  devem ser 
seguidos pela Política de Incentivos Fiscais são os seguintes (art. 150, § 1º):

I  –  reciprocidade:  contrapartida  a  ser  oferecida  pela  beneficiária,  expressa  em  salários, 
encargos e benefícios sociais locais, definidos no art. 212 da Constituição do Estado;

II – transitoriedade: condição ou caráter de prazo certo que deve ter o incentivo;
III – regressividade: condição necessária à retirada do incentivo num processo gradual;
IV  –  gradualidade:  concessão  diferenciada  do  benefício  de  acordo  com  prioridades 

estabelecidas.

2.1. O Princípio da Reciprocidade

O princípio da reciprocidade foi atendido na nova Política de Incentivos Fiscais em razão da 
manutenção da concessão de incentivo mediante aprovação pelo Conselho de Desenvolvimento do 
Estado do Amazonas (CODAM) de projeto industrial, que se constitui em compromissos assumidos 
pela  empresa  beneficiária  em relação  à  geração  de  empregos,  realização  de  etapas  de  processo 
produtivo,  valores de investimentos e de operações de exportação para o exterior,  dentre outras 
contribuições para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Procede,  também,  caracterizar  como  atendimento  ao  princípio  constitucional  da 
reciprocidade  as  obrigações  de  pagamento  das  contribuições  financeiras  em favor  do Fundo de 
Apoio  às  Micro  e  Pequenas  Empresas  e  ao  Desenvolvimento  Social  do  Estado  do  Amazonas 
(FMPES)3,  Fundo  de  Fomento  ao  Turismo,  Infra-estrutura,  Serviços  e  Interiorização  do 
Desenvolvimento do Amazonas (FTI)4 e Universidade do Estado do Amazonas (UEA)5.

2  A proposta elaborada foi submetida à apreciação da Assembléia Legislativa do Estado e resultou na Lei n. 2.826, de 
2003.

3  AMAZONAS. Constituição (1989). Art. 151, § 2º.
4  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, 29 de setembro de 2003, art. 19, XIII, “c”.
5  Ibid., art. 19, XIII, “b”.
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As obrigações legais relacionadas ao projeto industrial e às contribuições financeiras já eram 
disciplinadas na Política anterior de Incentivos Fiscais. Foram somente adequados ao novo sistema 
normativo estabelecido em obediência aos demais princípios previstos na Constituição do Estado e 
no Decreto n. 23.419, de 2003.

2.2. O Princípio da Transitoriedade

O princípio  constitucional  da  transitoriedade  foi  atendido  no  sistema  normativo  da  nova 
Política de Incentivos Fiscais do Estado do Amazonas ao estabelecer que os benefícios vigoram 
enquanto produzir efeitos o tratamento diferenciado da ZFM de que trata o art. 40 do ADCT6.

Os incentivos fiscais relacionados ao ICMS integram o tratamento diferenciado estabelecido 
constitucionalmente  previsto  para  ZFM.  São  incentivos  transitórios,  uma  vez  que  o  regime  de 
exceção da ZFM vigora até 05 de outubro de 2023, conforme disposto no art. 92 do ADCT, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional n. 42, de 19 de dezembro de 2003. 

2.3. O Princípio da Regressividade

O princípio constitucional da regressividade é baseado no entendimento econômico de que a 
empresa necessita de incentivo em maior grau quando se encontra em fase de implantação do seu 
projeto industrial, sendo possível a retirada gradual posteriormente. 

No entanto, verifica-se que os incentivos fiscais relacionados ao ICMS têm sido utilizados 
pelas unidades da Federação como um forte instrumento de atração de desenvolvimento regional, 
implicando a “guerra fiscal”, decorrente da concessão de benefício sem atendimento às condições 
disciplinadas na Lei Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 1975.

O  incentivo  fiscal  relativo  ao  ICMS ficou  sendo  considerado  instrumento  relevante  nas 
vantagens comparativas necessárias para viabilizar o empreendimento industrial.

Diante  desse  quadro,  verifica-se  que  a  nova  Política  de  Incentivos  Fiscais  do  Estado 
transferiu,  para  os  últimos  meses  de  vigência  dos  incentivos,  a  aplicação  do  princípio  da 
regressividade, conforme dispõe a Lei n. 2.826, de 2003, em seu art. 49 que estabelece:

Art. 49. Os níveis de crédito estímulo estabelecidos nesta Lei serão reduzidos, nos últimos 
meses de sua vigência, pro rata tempore, à razão de 5 (cinco) pontos percentuais ao mês, de 
forma  que  o  benefício  se  extinga  ao  termo  final  de  sua  vigência,  incluindo-se  neste 
momento qualquer resíduo remanescente.

2.4. O Princípio da Gradualidade

Quanto ao princípio constitucional da gradualidade, a própria Constituição do Estado (1989) 
estabeleceu que terão benefício máximo:
6  Ibid., art. 9º.
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I – as empresas localizadas no interior pertencentes a setores prioritários;
II – as empresas que tenham por objetivo único a produção de medicamentos que utilizem, 

basicamente, plantas medicinais regionais e a industrialização de pescado;
III – as micro e pequenas empresas de base tecnológica.(AMAZONAS, 1989, art. 150, § 3º).
Estabeleceu, também, a Constituição do Estado que poderão atingir em benefício máximo os 

bens intermediários7. 
Em obediência ao princípio constitucional da gradualidade,  a nova Política  de Incentivos 

Fiscais  concedeu,  para  bens  enquadrados  na  categoria  de  agroindustriais,  medicamentos, 
preparações cosméticas e pescado, incentivo de crédito estímulo no nível de 100% (cem por cento), 
se industrializados no interior do Estado8, e nos níveis de 75% (setenta e cinco por cento) a 90,25% 
(noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), na proporção da utilização das matérias-
primas regionais9, se industrializados no município de Manaus; em relação aos bens enquadrados 
como intermediários, assim, entendidos os destinados a emprego no processo produtivo de outro 
estabelecimento industrial, concedeu diferimento do imposto nas operações internas destinadas às 
empresas incentivadas, que equivale à dispensa total do pagamento do ICMS, e incentivo de crédito 
estímulo no nível de 90,25% (noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) nas operações 
interestaduais ou destinadas às empresas não incentivadas.

As micro e pequenas empresas de base tecnológica receberam incentivos fiscais do Estado 
do Amazonas por intermédio de legislação específica: Lei n. 2.827, de 29 de setembro de 2003, e 
Regulamento aprovado pelo Decreto n. 24.765, de 17 de dezembro de 2004. 

3. PRINCÍPIOS PREVISTOS NO DECRETO N. 23.419, DE 21 DE MARÇO DE 2003

Além dos princípios constitucionais, foram estabelecidas as seguintes diretrizes básicas pelo 
Decreto  n.  23.419,  de  2003  (art.  1º),  para  desencadear  o  processo  de  reforma  da  política  de 
incentivos fiscais do Estado:

I  –  estabelecer  a  competitividade  do  pólo  de  componentes  local,  atraindo  novos 
investimentos, proporcionando o adensamento da cadeia produtiva;
II – estimular as exportações;
III – incentivar a interiorização de investimentos, mediante aquisições de matérias-primas 
oriundas de recursos naturais renováveis e não renováveis, principalmente da biodiversidade 
amazônica;
IV – incentivar a realização de novos investimentos agropecuários, agroindustriais e afins 
no interior do Estado;
V  –  estabelecer  a  progressividade  dos  incentivos  fiscais  do  Estado  inversamente 
proporcional às alíquotas dos impostos de importação e sobre produtos industrializado;

7  Ibid., § 4º.
8  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, 29 de setembro de 2003, art. 13, § 3º.
9  Ibid., art. 10, VI, e art. 13, II, § 3º.
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VI – estabelecer a progressividade do benefício na proporção de aquisição de componentes 
industrializados no Estado;
VII  –  modificar  os  critérios  de concessão  dos incentivos  fiscais  em nome da  aplicação 
isonômica  e  da competição  saudável  entre  empresas  que realizem as  mesmas etapas  do 
processo técnico;
VIII – buscar a simplificação da concessão, fruição e o acompanhamento dos benefícios;
IX  –  incrementar  as  atividades  econômicas  do  Estado,  refletindo  de  forma  positiva  no 
desempenho da arrecadação do ICMS;
X – manter os níveis de arrecadação do ICMS do Estado.

A seguir serão abordados todos os princípios, individualmente, explicitando sua necessidade 
e forma de aplicação implementada ou ainda por ser atendida.

2.1.  Estabelecer  a competitividade do pólo de componentes  local,  atraindo novos investimentos, 
proporcionando o adensamento da cadeia produtiva

No que concerne à competitividade do pólo de componentes, é relevante destacar cenários 
que existiram antes da entrada em vigor da nova Política de Incentivos Fiscais, que refletiram em 
dificuldades de enquadramento dos bens nas legislações então vigentes.

A aplicação da Lei n. 1.939, de 1989, gerou concessões de níveis diferenciados de incentivos 
fiscais  de  restituição  do  ICMS  para  o  mesmo  tipo  de  bem  intermediário,  industrializados  por 
empresas distintas, refletindo em questionamentos relativos à falta de critérios claramente definidos 
na legislação. 

Para concessão do incentivo fiscal no nível máximo (100%), os bens deveriam enquadrar-se 
em pelo  menos  um dos  seguintes  critérios,  além de  apresentar  grau  máximo  de  integração  do 
processo produtivo10:

a) tratem-se de bem intermediário resultante essencialmente da transformação de matérias-
primas básicas;

b) sejam moldes, estampos ou ferramentas utilizados nos processos de transformação;
c)  tratem-se de banhos eletroquímicos  protetores  ou decorativos  de qualquer  natureza  ou 

material;
d)  sejam  bens  intermediários  considerados  de  alta  sofisticação  tecnológica  entende-se 

(aqueles que dependem, para sua fabricação, do emprego de tecnologias novas, fundamentadas na 
aplicação  sistemática  de  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  e  na  utilização  de  técnicas 
modernas).

Poderiam ficar enquadrados com nível de restituição do ICMS até 75% (setenta e cinco por 
cento), os bens intermediários enquadrados com grau de integração inferior ao máximo do processo 
produtivo, desde que enquadrados em um dos demais critérios mencionados11.

10  AMAZONAS (Estado). Regulamento aprovado pelo Decreto n. 12.814-A, de 23 de fevereiro de 1990, art. 20, § 1º 
“a” à “f”, § 2º, I.

11  Ibid., § 2º, II, e § 5º.
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Quando  não  se  enquadrava  nos  casos  definidos  anteriormente,  os  bens  intermediários 
ficavam com incentivo fiscal de restituição no menor nível, equivalente a 55% (cinqüenta e cinco 
por cento)12.

Em razão do princípio da regressividade13, esses 3 (três) níveis de incentivo de restituição do 
ICMS sofreram reduções correspondente a 5% (cinco por cento) nos anos de 1998 e 2000, ficando 
nos níveis  de 49,61% (quarenta e nove inteiros e sessenta e um centésimos por cento),  67,69% 
(sessenta e sete inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) e 90,25% (noventa inteiros e vinte e 
cinco centésimos por cento)14.

Já a empresa fabricante de bem intermediário com os favores da Lei n. 2.390, de 199615, 
ficava dispensada do pagamento do ICMS relativo à saída do bem industrializado, porém sujeita aos 
pagamentos de contribuições financeiras. Esse regime especial de tributação era para projetos de 
expansão, hipótese em que os incentivos poderiam ser usufruídos a partir de limites de produção, 
faturamento  e  recolhimento  do  imposto,  e  projetos  industriais  de  implantação  ou  diversificação 
relativos aos produtos considerados sem produção similar no Estado ou equiparados.

Outros  cenários  relevantes  levados  em  consideração  para  fixação  da  nova  Política  de 
incentivos  fiscais  foram  relacionados  às  operações  de  entradas  de  insumos  industriais  no 
estabelecimento fabricante de bem intermediário. 

A deficiência da competitividade das empresas fabricantes de componentes estabelecidas no 
Estado,  em face  da  não  exigência  do  ICMS nas  operações  com insumos  procedentes  de  outra 
unidade da Federação destinada à industrialização na ZFM, não estimulava as indústrias de bens 
finais a privilegiarem as compras locais. 

As  operações  com produtos  industrializados  procedentes  de  outra  unidade  da  Federação 
destinadas  a  ZFM  são  realizadas  com  dispensa  do  ICMS  na  origem;  desconto  do  imposto 
correspondente  ao  imposto  que  seria  devido,  demonstrado  no  corpo  da  Nota  Fiscal;  e  crédito 
presumido correspondente em favor da empresa industrial  destinatária. Além desses benefícios, as 
indústrias localizadas em outras unidades federadas fazem jus à manutenção do crédito fiscal ao 
realizar a operação destinada a ZFM, o que equivale à devolução do imposto devido nas operações 
antecedentes, como, por exemplo, o ICMS relativo à importação do exterior de insumos realizada 
pela  indústria  paulista.  O  presente  tratamento  foi  previsto  no  Convênio  ICM  65/88,  de  6  de 
dezembro de 1988, que estabelece: 

Cláusula  primeira Ficam  isentas  do  imposto  às  saídas  de  produtos  industrializados  de 
origem nacional para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, desde 
que o estabelecimento destinatário tenha domicílio no Município de Manaus.
§  1º  Excluem se  do  disposto  nesta  cláusula  os  seguintes  produtos:  armas  e  munições, 
perfumes, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros.

12  Ibid., § 2º, III, e § 5º.
13  “regressividade – condição necessária à retirada do incentivo com prioridades estabelecidas” (AMAZONAS (Estado). 

Lei n. 1.939, de 27 de dezembro de 1989, art. 2º, § 2º, III).
14  Ibid., Art. 14, redação original do § 5º.
15  Art. 7º, com as alterações da Lei n. 2.721, de 02 de abril de 2002.
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§ 2º Para efeito de fruição do benefício previsto nesta cláusula, o estabelecimento remetente 
deverá abater do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto que seria devido se 
não houvesse a isenção indicado expressamente na nota fiscal.

Cláusula  segunda A  isenção  de  que  trata  a  cláusula  anterior  fica  condicionada  à 
comprovação da entrada efetiva dos produtos no estabelecimento destinatário.

Cláusula  terceira Fica  assegurado  ao  estabelecimento  industrial  que  promover  a  saída 
mencionada na  cláusula primeira a manutenção dos créditos relativos às matérias primas, 
materiais secundários e materiais de embalagens utilizados na produção dos bens objeto 
daquela isenção.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto nesta cláusula os produtos que atualmente estejam 
sujeitos a estorno de créditos.

Cláusula quarta. Fica o Estado do Amazonas autorizado a conceder crédito presumido nas 
operações  que  se  destinem  à  comercialização  ou  industrialização  na  Zona  Franca  de 
Manaus.

Cláusula quinta As mercadorias beneficiadas pela isenção prevista neste Convênio, quando 
saírem do município de Manaus e de outros em relação aos quais seja estendido o benefício, 
perderão o direito àquela isenção, hipótese em que o imposto devido será cobrado, com os 
acréscimos legais cabíveis, pelo Estado de origem, salvo se o produto tiver sido objeto de 
industrialização naquela zona.
Parágrafo único. O disposto nesta cláusula aplica-se também ao crédito presumido de que 
trata a cláusula anterior, hipótese em que o valor será pago ao Estado do Amazonas.

A empresa produtora de componentes, incentivada nos termos da revogada Lei n. 1.939, de 
1989,  ficava  sujeita  ao  pagamento  do  ICMS  referente  à  importação  do  exterior  de  insumos 
industriais, conforme disposto no revogado § 16 do art. 13 do Regulamento do ICMS (RICMS), 
aprovado pelo Decreto n. 20.686, de 28 de dezembro de 1999, que dispõe:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:
[...]
§ 16. A indústria de componentes que não destine seus produtos a empresa interdependente 
produtora  de  bens  finais,  localizada  neste  Estado,  quando  da  importação  de  insumos 
diretamente do exterior, gozará da redução da base de cálculo, nas seguintes proporções, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 17:
1 – vinte e cinco por cento, quando detentora do nível de restituição do ICMS até cinqüenta 
por cento;
2 – quarenta por cento, quando detentora do nível de restituição do ICMS entre cinqüenta 
até setenta e cinco por cento;
3 – cinqüenta e cinco por cento, quando detentora do nível de restituição do ICMS acima de 
setenta e cinco por cento.
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A empresa produtora de componentes, incentivada de acordo com a revogada Lei n. 2.390, 
de 1996, ficava dispensada do pagamento do ICMS referente à importação do exterior de insumos 
industriais,  relativamente aos produtos considerados sem similar  na ZFM ou no que se refere à 
parcela de produção considerada expansão.

A  diversidade  de  cenários  dos  incentivos  fiscais  das  empresas  produtoras  de  bens 
intermediários levava à conclusão de uma revisão iminente, haja vista que o quadro era bem mais 
favorável à aquisição de insumos fora do Estado. Tornava-se necessário estabelecer uma política 
uniforme  para  todos  os  bens  intermediários  produzidos  no  Estado,  já  que,  em comparação  aos 
industrializados  em  outras  unidades  federadas,  inexistia  vantagens  comparativas  em  favor  da 
manutenção e atração de investimentos no Estado do Amazonas.

O princípio de estabelecer  uma política  competitiva para os componentes  foi  seguido na 
elaboração da nova Política de Incentivos Fiscais, retirando-se a tributação do ICMS do início e do 
meio, transferindo o imposto para o fim da cadeia produtiva.

O legislador amazonense buscou socorro no incentivo fiscal do diferimento do lançamento 
do  ICMS, caracterizado  pelo  adiamento  da  constituição  do  crédito  tributário,  que  deixou  de  se 
efetivar no momento da importação dos insumos e da saída do bem intermediário produzido, ficando 
transferido para o momento da saída do bem final resultante da sua industrialização ou se a saída do 
componente for para outra unidade da Federação ou para empresa não incentivada.

Dessa forma, o art. 10, inciso I, da Lei n. 2.826, de 2003, elegeu como categoria prioritária os 
produtos enquadrados como bens intermediários para fins de fixação de níveis de incentivos fiscais.

O diferimento ficou assim disciplinado na nova Política de Incentivos Fiscais, de acordo com 
a Lei n. 2.826, de 2003, que estabelece:

Art. 14. O diferimento de que trata esta Lei será aplicado nas seguintes hipóteses:
I  –  importação  do  exterior  de  matérias-primas  e  materiais  secundários  destinados  à 
industrialização das seguintes categorias de produtos:
a) bens intermediários compreendidos no art. 10, I;
[...]
§ 1º Encerra-se o diferimento na saída:
I – dos bens intermediários, de que trata a alínea “a” do inciso I do caput, quando destinados 
à empresa não incentivada ou localizada noutra unidade da Federação [...].

O  ICMS  diferido,  previsto  na  legislação  de  incentivos  fiscais,  é  considerado  recolhido 
mediante o pagamento do imposto apurado por ocasião da operação de saída do bem industrializado, 
conforme disposto no § 2º do art. 18 do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 23.994, de 2003. 

Quando da elaboração da nova Política de Incentivos Fiscais, o legislador amazonense não 
separou categorias de bens intermediários para fins de fazer jus ao benefício máximo ou inferior, 
haja vista que o cenário anterior, até então praticada, levava a uma conclusão negativa tendo em 
vista a dificuldade de classificação. Ademais, o componente industrializado em outro Estado possui 
benefício máximo independentemente de classificação quanto ao processo produtivo.
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Um dos tratamentos diferenciados quanto às categorias de bens intermediários foi Placa de 
Circuito Impresso (PCI) destinada aos aparelhos de áudio e vídeo. 

O art. 10 da Lei n. 2.826, de 2003, estabeleceu categoria distinta para PCI destinadas aos 
aparelhos de áudio e vídeo conforme a seguir:

Art. 10. Para fins do que dispõe esta Lei, são consideradas as seguintes características de 
produtos:
[...]
II  -  placas de circuito impresso montadas para produção de aparelhos de áudio e vídeo, 
excetuadas aquelas destinadas aos bens especificados nos incisos II, III e IV do § 13 do art. 
13 [...].

Destaca-se que a PCI é um dos mais importantes bens intermediários do pólo industrial da 
ZFM,  considerando  a  geração  de  empregos  e  sua  importância  para  a  produção  de  aparelhos 
eletroeletrônicos.

Para que se entenda o tratamento diferenciado estabelecido para PCI destinado aos aparelhos 
de áudio e vídeo, é necessário fazer uma reflexão da forma em que foi conduzida a elaboração da 
minuta de anteprojeto de lei da nova Política de Incentivos Fiscais do Estado.

O processo de discussão encontrado pelo Governo do Estado foi de ampla transparência. 
Foram travadas discussões entre representantes das entidades de classes e técnicos do Governo, tudo 
em busca do aperfeiçoamento da legislação.

A PCI para áudio e vídeo recebeu um tratamento diferenciado em razão do equilíbrio de 
competitividade  entre  as  empresas  produtoras  de  bens  finais  e  fabricantes  de  componentes.  Há 
indústrias de bens finais que possuem processos industriais verticalizados, isto é, industrializam a 
PCI no seu próprio estabelecimento fabril de bem final. Por outro lado, há indústrias de bens finais 
que terceirizam à produção de PCI. Caso fosse incluída a PCI no rol dos demais componentes, a 
empresa produtora desse bem não ficaria sujeita ao pagamento do ICMS por ocasião da importação 
dos insumos do exterior, todavia a empresa produtora de bem final verticalizada ficaria sujeita ao 
ICMS integral  no  caso  de  importação  dos  mesmos  insumos  destinados  ao  seu  processo  fabril. 
Assim, ficou caracterizada a necessidade de tratamento específico para atender ambas situações.

O equilíbrio encontrado foi estabelecer o incentivo de redução de base de cálculo do ICMS 
relativa à operação de importação de insumo do exterior destinado à produção de PCI, representando 
uma carga tributária do ICMS de 7,65% (sete inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), 
conforme disposto no art. 18 da Lei n. 2.826, de 2003, que estabelece:

Art. 18. Ficam concedidos incentivos fiscais de redução de base de cálculo:
I - de 55% (cinqüenta e cinco por cento) quando da importação do exterior de matérias-
primas e materiais secundários para emprego no processo produtivo de placas de circuito 
impresso montadas, enquadradas na categoria prevista no inciso II do art. 10 [...].
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O nível de crédito estímulo, que corresponde a uma redução do saldo devedor do ICMS, por 
ocasião da saída da PCI destinados aos aparelhos de áudio e vídeo, foi de 75% (setenta e cinco por 
cento)  em  substituição  ao  incentivo  do  diferimento  aplicado  em  relação  aos  demais  bens 
intermediários, conforme disposto no art.13, inciso II, da Lei n. 2.826, de 2003, que estabelece:

Art.  13.  O incentivo  fiscal  do  crédito  estímulo  do  ICMS,  será  concedido  por  produto, 
observado tratamento isonômico para bens classificados na mesma posição e subposição do 
código  tarifário  NCM/SH,  de  acordo  com  sua  caracterização  definida  no  art.  10,  nos 
seguintes níveis:
[...]
II - 75% (setenta e cinco por cento) para os produtos previstos nos incisos II, III, V e VI;

Quanto às empresas produtoras de bens finais de áudio e vídeo que industrializam a PCI 
dentro  do  seu  processo  fabril,  foi  previsto  na  nova  legislação  de  incentivos  fiscais  incentivo 
correspondente a adicional de 5 (cinco) pontos percentuais, aplicados sobre o valor do incentivo do 
crédito estímulo de 55% (cinqüenta e cinco por cento), conforme estabelecido no disposto no § 17 
do art. 13 da Lei n. 2.826, de 2003, combinado com os §§ 17 e 18 do art.  16, do Regulamento 
aprovado pelo Decreto n. 23.994, de 2003.

No  pacote  de  incentivos  que  visa  à  aquisição  de  componente  local,  podemos  destacar, 
também, o voltado para empresas do pólo de duas rodas. Sabe-se que os pólos que geram mais 
faturamento na ZFM são “de duas rodas” e “eletroeletrônico”, razão pela qual mereceram especial 
atenção pelos legisladores amazonenses.

As indústrias de bens finais do pólo de duas rodas, detentoras do incentivo fiscal de crédito 
estímulo correspondente ao nível de 55% (cinqüenta e cinco por cento), fazem jus a adicional de 
crédito estímulo até o nível de 68% (sessenta e oito por cento), proporcionalmente à aquisição de 
componentes industrializados no Estado, conforme disposto nos §§ 9º, 10, 11 e 12 do art. 13 da Lei 
n. 2.826, de 2003.

Justifica-se essa medida para manter os investimentos realizados em território amazonense, 
uma  vez  que  há indústria  de  bens  finais  do pólo de  duas  rodas  localizada  na  ZFM totalmente 
verticalizada16.

Outra  medida  relevante  na  nova  Lei  de  Incentivos,  visando  à  competitividade  dos 
componentes locais, foi a concessão do incentivo fiscal do crédito presumido de regionalização em 
favor da empresa produtora de bens finais ao adquirir bens intermediários produzidos no Estado. 
Ficou estabelecido  tratamento  semelhante  às  operações  de entradas  de insumos  procedentes  das 
regiões Sul e Sudeste, onde se encontram instaladas as principais empresas industriais fornecedoras 
de bens intermediários para ZFM.

O art. 15 da Lei n. 2.826, de 2003, disciplinou o incentivo fiscal do crédito presumido de 
regionalização nos seguintes termos:

16  Em outras palavras, efetuou transferência de empreendimentos industriais relativos à produção de componentes para 
o Pólo Industrial de Manaus.
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Art.  15.  As indústrias de bens finais incentivadas por esta Lei  farão jus a crédito fiscal 
presumido de  regionalização,  equivalente  a  alíquota  interestadual  do  ICMS vigente  nas 
vendas das regiões Sul e Sudeste, exceto do Estado do Espírito Santo, para o Estado do 
Amazonas sobre o valor de aquisição do bem intermediário beneficiado pelo diferimento 
previsto no inciso II do artigo anterior.
§ 1º A apropriação do crédito fiscal presumido fica condicionada à prática, na operação, de 
preço  FOB  normalmente  utilizado  no  mercado  nacional,  pela  empresa  fabricante  dos 
referidos bens ou por empresas similares.
§ 2º Fica vedada à apropriação do crédito de que trata este artigo:
I  -  se  a  empresa  produtora  do  bem  intermediário  mantiver  relação  de  controlada, 
controladora,  coligada ou de matriz  ou filial  com a produtora do bem final incentivada, 
exceto se comprovada utilização das condições previstas nos §§ 3º e 4º do art. 4º. 
II  -  na  hipótese  de  exportação  do  produto  resultante  da  industrialização  do  bem 
intermediário.

Trata-se,  portanto,  de  crédito  fiscal  correspondente  a  7%  (sete  por  cento)  do  valor  da 
operação, considerando a alíquota interestadual do ICMS em vigor17. 

Outro  tratamento  estabelecido  na  nova  legislação  de  incentivos  fiscais  foi  instituir  a 
obrigação de pagamento da contribuição em favor do FTI, equivalente a 1% (um por cento) sobre o 
valor da compra de insumos procedentes de outros Estados e do Distrito Federal. Quando a empresa 
produtora de bem final adquire componente local, a operação vem com ônus de 1% (um por cento) 
sobre o valor da operação, relativo à contribuição em favor do FTI recolhida pela remetente. Assim, 
a medida anulou um tratamento que favorecia a compra de fornecedor localizado em outra unidade 
federada. A obrigação foi estabelecida no art. 19, inciso XIII, c, item 4, da Lei n. 2.826, de 2003:

Art.  19.  As empresas  beneficiadas  com incentivos  fiscais  deverão  cumprir  as  seguintes 
exigências:
[...]
XIII - recolher contribuição financeira, em caráter irretratável e irrevogável, durante todo o 
período  de  fruição  dos  incentivos,  observadas  as  formas  e  condições  estabelecidas  em 
regulamento:
[...]
c)  ao  Fundo  de  Fomento  ao  Turismo,  Infra-estrutura,  Serviços  e  Interiorização  do 
Desenvolvimento do Amazonas – FTI, no valor correspondente a:
[...]
4 - 1% (um por cento) sobre o valor das matérias-primas, bens intermediários, materiais 
secundários  e  de embalagem procedentes  de outras  unidades  da Federação  e adquiridos 
pelas indústrias produtoras de bens finais incentivados.

No entanto, apesar de todas essas vantagens diretas e indiretas de natureza fiscal em favor 
das indústrias produtoras de componentes instaladas no Estado, cabe destacar outros aspectos que 

17  Resolução do Senado Federal n. 22, de 19 de maio de 1989, publicada no D.O.U. de 22 de maio de 1989.
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devem ser considerados para garantir um pólo de componente competitivo, como, por exemplo, a 
escala de produção, os acordos internacionais e a qualidade do produto.

Um dos fatores que influenciam a fixação de preço competitivo é a escala de produção. É 
necessário  que  existam  níveis  de  consumo  necessários  para  viabilizar  a  implantação  ou 
diversificação de projetos industriais relativos à produção de componentes.

Os acordos internacionais firmados entre as empresas também é um fator impeditivo, uma 
vez que impede a mudança de logística.

Finalmente, a qualidade do produto decorrente do processo tecnológico gera a concorrência, 
inclusive no âmbito do comércio exterior.

Ainda em relação aos empreendimentos industriais no ramo de bens intermediários, destaca-
se  a  reduzida  tributação  do  Imposto  sobre  Importação  (II)  e  do  Imposto  sobre  Produtos 
Industrializados (IPI). Trata-se de tratamento que favorece as indústrias instaladas no resto do país. 
Com relação a esse aspecto, não se pode criticar uma medida dessa natureza de forma absoluta. 
Deve ser considerado que um dos princípios da tributação é o da seletividade, que trata a respeito da 
graduação  das  alíquotas  de  acordo  com a  essencialidade  do  produto.  Incentivar  a  produção  de 
componentes é importante não só para o Estado do Amazonas, mas também para o país, em razão da 
geração de emprego e renda. O que se critica é a falta de um Plano de Desenvolvimento Regional 
que atenda as desigualdades regionais, ou seja, é possível estabelecer medidas que venha “blindar” o 
modelo de desenvolvimento do Estado do Amazonas, excluindo-se das alíquotas reduzidas uma lista 
de insumos em favor da indústria amazonense. 

A desvantagem gerada pela redução dos impostos federais é em razão de que, quando se 
importa insumo e industrializa bens na ZFM, há incentivos de isenção do IPI e redução do II. No 
entanto, essa vantagem comparativa,  fica praticamente sem efeito quando se fixa uma tributação 
federal, por exemplo, equivalente a 5% (cinco por cento). 

Ainda em relação a outros fatores que precisam ser levados em conta por ocasião de medidas 
em  favores  das  indústrias  locais,  principalmente,  para  afastar  o  discurso  de  que  o  Estado  do 
Amazonas retira investimentos de outros Estados e do Distrito Federal, é o denominado Processo 
Produtivo  Básico  (PPB)18,  regulado  pelo  Governo  Federal.  Em  outras  palavras,  a  União  pode 
determinar,  por intermédio  desse instrumento,  o que deve ou não ser incentivado no Estado do 
Amazonas,  tendo em consideração  às  indústrias  instaladas  em outras  unidades  da  Federação  e, 
também, a produção ou não de similar no país.

Destaca-se  que  o  PPB é  um dos  instrumentos  de  defesa  do  Estado  do  Amazonas  para 
demonstrar que a ZFM não faz parte da guerra fiscal, desencadeada entre as unidades da Federação 
na busca de investimentos,  uma vez que os empreendimentos industriais  realizados no território 
amazonense possuem a aquiescência do Governo Federal.

18  Decreto-Lei n. 288, de 28 de fevereiro de 1967, art. 7º, § 6º, com a redação dada pela Lei n. 8.397, de 30 de dezembro  
de 1991.
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Como medida complementar à Política de Incentivos Fiscais voltada para as indústrias de 
componentes, é possível a CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE ADENSAMENTO DAS CADEIAS 
PRODUTIVAS DO ESTADO, que atenda o seguinte:

a) definir,  para  fins  da  legislação  de   incentivos  fiscais,  o  que  se  considera  empresa 
complementar ao parque industrial19;

b) discriminar as atividades do ramo industrial que objetivem fomentar o  processo  de 
desenvolvimento econômico-social do Estado20; 

c) caber  à  empresa  produtora  de  bem final  fomentar  a  capacidade  técnica  da  empresa 
fabricante  de  bem  intermediário  para  atender  às  suas  necessidades  tecnológicas.  A 
medida  poderia  ser  critério  para  avaliação  da  manutenção  do  incentivo  (deverão  ser 
levadas  em  considerações  os  seguintes  aspectos:  confidencialidade  tecnológica 
fundamentada;  caso  em que  a  empresa  produtora  do  bem intermediário  não  aceite  a 
realização de investimentos sob a condição de ajuste no preço do produto industrializado; 
escala de produção; e incapacidade de investimento por parte de empresa fabricante de 
bem final. Haveria necessidade de análise setorial periódica para avaliar o atendimento 
das condicionantes)21;

d) para fins do disposto acima, efetuar a reavaliação da concessão do incentivo de acordo 
com os princípios previstos na Constituição do Estado mediante proposição de  iniciativa 
conjunta da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SCT), da Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Econômico (SEPLAN) e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), 
homologada por intermédio de Resolução do CODAM;

e) a empresa produtora de bem final que não viesse adquirir bem intermediário fabricado no 
Estado, decorrente do não cumprimento das condicionantes estabelecidas pelo CODAM, 
baseadas  em  proposição  conjunta  da  SCT,  SEPLAN  e  da  SEFAZ,  poderia  ser 
considerada infratora do disposto no inciso I (parte final) do art.154 da Constituição do 
Estado, hipótese em que poderia ficar sujeita à inspeção técnica conjunta por agentes 
fiscais  da  SEFAZ  e  funcionários  da  SEPLAN,  caso  em  que  poderia  ser  instaurada 
comissão multidisciplinar integrada por membros das referidas Secretarias, presidida pelo 
Secretário  de  Planejamento  e  Desenvolvimento  Econômico  ou,  na  sua  falta,  pelo 
Secretário da Fazenda, a fim de assegurar, em instância única, a apreciação do relatório 
de inspeção, garantidos os atendimentos aos princípios constitucionais do contraditório e 
da ampla  defesa.  Emitido  parecer  pela  suspensão  do incentivo,  a  medida  poderia  ser 
implementada por intermédio de decreto governamental (processo com rito próprio, a ser 
previsto em lei);

19  AMAZONAS. Constituição (1989). art. 150, § 2º, I.
20  Ibid., art. 149,  caput, e art. 150, § 1º, I, § 2º, II.
21  Ibid., art. 153, caput.
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f) comprovado que a empresa fabricante do bem intermediário não dispõe de capacidade 
para atender às exigências tecnológicas e especificações técnicas, a empresa produtora de 
bem final poderia ser dispensada da obrigatoriedade da aquisição do bem intermediário 
local;

g) a empresa produtora de bem intermediário que não apresentasse capacidade técnica para 
atender às necessidades tecnológicas ficaria passível de uma avaliação na manutenção do 
incentivo (exemplo:  a empresa não vem realizando os investimentos  necessários para 
atender a demanda do mercado);

h) poderia  ser  fixado  prazo  para  implementação  das  medidas  a  serem  aprovadas  pelo 
CODAM, por exemplo, de 6 (seis) meses a contar da data da publicação, prorrogáveis 
mediante parecer emitido por Comissão instituída por membros da SCT, da SEPLAN e 
da SEFAZ;

i) para a empresa com projeto industrial  sem cobertura  de laudo técnico de inspeção,  o 
prazo referido poderia ser contado a partir da sua expedição;

j) para  permitir  o  acompanhamento,  a  empresa  fabricante  de  bem final  poderia  prestar 
informações por intermédio de relatório (meio eletrônico) à SEPLAN, que poderia ser 
disponibilizado  à  SCT  e  à  SEFAZ,  cujo  modelo  do  relatório  poderia  ser  aprovado 
mediante Portaria conjunta das Secretarias.

2.2. Estimular as exportações

Visando estimular as exportações, a Lei n. 2.826, de 29 de 2003, estabeleceu:

Art. 17. Ficam isentos do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de 
Comunicação – ICMS as seguintes operações:
I - de saídas internas de insumos produzidos no Estado ou importados do exterior, realizadas 
sob o amparo do Programa Especial de Exportação da Amazônia Ocidental – PEXPAM, da 
Superintendência  da  Zona  Franca  de  Manaus  –  SUFRAMA,  observadas  as  formas  e 
condições estabelecidas em regulamento. (grifo do autor).

As operações de importação do exterior de insumos industriais se o bem resultante da sua 
industrialização for destinado ao exterior pelo industrial  importador,  sob o amparo do Programa 
Especial de Exportação da Amazônia (PEXPAM) já era foi prevista no Convênio ICMS 27/9022, de 
13 de setembro de 1990, que dispõe:

Cláusula  primeira.  Ficam  isentas  do  ICMS  o  recebimento  pelo  importador  ou,  quando 
prevista na legislação estadual, a entrada no estabelecimento de mercadoria importada sob o 
regime de "drawback".
Parágrafo único. O benefício previsto nesta Cláusula:

22  SUFRAMA. Resolução n. 001, de 01 de março de 2005.
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1. somente se aplica às mercadorias:
a) beneficiadas  com suspensão dos impostos federais  sobre importação e sobre produtos 
industrializados;
b) das quais resultem, para exportação, produtos industrializados ou os arrolados na lista de 
que trata a cláusula segunda do Convênio ICMS 15/91, de 25 de abril de 1991.
2.  fica  condicionada  à  efetiva  exportação,  pelo  importador  do  produto  resultante  da 
industrialização da mercadoria importada, comprovada mediante a entrega, à repartição a 
que  estiver  vinculado,  da  cópia  da  Declaração  de  Despacho  de  Exportação  -  DDE, 
devidamente  averbada  com o  respectivo  embarque  para  o  exterior,  até  45  dias  após  o 
término do prazo de validade do Ato Concessório, do regime ou, na inexistência deste, de 
documento equivalente, expedido pelas autoridades competentes.

Cláusula segunda O importador deverá entregar na repartição fiscal a que estiver vinculado, 
até  30  (trinta)  dias  após  a  liberação  da  mercadoria  importada,  pela  repartição  federal 
competente, cópias da Declaração de Importação, da correspondente Nota Fiscal de Entrada 
e do Ato Concessório do regime ou, na inexistência deste, de documento equivalente, em 
qualquer caso, com a expressa indicação do bem a ser exportado.
Parágrafo  único. Obriga-se,  ainda,  o  importador  a  proceder  à  entrega  de  cópias  dos 
seguintes documentos no prazo de 30 (trinta) dias contados da respectiva emissão:
1. ato Concessório aditivo, emitido em decorrência da prorrogação do      prazo de validade 
originalmente estipulado.
2. novo Ato Concessório, resultante da transferência dos saldos de insumos importados ao 
abrigo de Ato Concessório original e ainda não aplicados em mercadorias exportadas.

Cláusula terceira A isenção prevista na Cláusula primeira estende-se, também, às saídas e 
retornos  dos produtos  importados  com destino à  industrialização  por  conta  e  ordem do 
importador.

Cláusula  quarta O  disposto  na  Cláusula  anterior  não  se  aplica  a  operações  nas  quais 
participem estabelecimentos localizados em unidades da Federação distintas.

Cláusula  quinta Nas  operações  que  resultem  em  saídas,  inclusive  com  a  finalidade  de 
exportação,  de  produtos  resultantes  da  industrialização  de  matéria-prima  ou  insumos 
importados na forma deste Convênio, tal circunstância deverá ser informada na respectiva 
Nota Fiscal,  consignando-se,  também, o número do correspondente  Ato Concessório  do 
regime de "drawback".

Cláusula sexta A inobservância das disposições deste Convênio acarretará a exigência do 
ICMS  devido  na  importação  e  nas  saídas  previstas  na  Cláusula  terceira,  resultando  na 
descaracterização do benefício ali previsto, devendo o imposto devido ser recolhido com a 
atualização  monetária,  multa  e  demais  acréscimos  legais,  calculados  a  partir  da data da 
entrada  do produto importado no estabelecimento ou do seu recebimento ou das  saídas, 
conforme o caso, e do vencimento do prazo em que o imposto deveria ter sido recolhido 
caso a operação não fosse realizada com a isenção.

Cláusula  sétima As  Secretarias  de  Fazenda  e  de  Finanças  das  unidades  da  Federação 
enviarão ao Departamento de Comércio Exterior - DECEX - do Ministério da Economia, 
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Fazenda  e  Planejamento  relação  mensal  dos  contribuintes  que,  tendo  descumprido  a 
legislação do ICMS em operações de comércio exterior:
I - respondam a processos administrativos ou judiciais que objetivarem a cobrança de débito 
fiscal;
II - forem punidos em processos administrativos ou judiciais instaurados para apuração de 
infração de qualquer natureza à legislação do ICMS.

Cláusula oitava O Departamento de Comércio Exterior - DECEX deverá:
I - encaminhar às Secretarias de Fazenda e Finanças das respectivas unidades da Federação:
a) uma via do "Ato Concessório" do regime de "drawback" e de seus aditivos, no prazo de 
10 (dez) dias da concessão;
b) relação  de importadores  inadimplentes  das obrigações  assumidas  nos respectivos  atos 
concessórios, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da inadimplência.
II - com base nas informações de que tratam os incisos I e II da Cláusula anterior, aplicar 
aos respectivos infratores as penas de suspensão ou cancelamento, conforme o caso, de sua 
inscrição  no  Cadastro  de  Exportadores  e  Importadores,  e  informar  até,  10  (dez)  dias 
contados da efetivação da medida, à respectiva unidade da Federação.

Cláusula nona Aplicam-se as disposições deste Convênio, no que couber, às importações do 
PROEX/SUFRAMA. (grifo do autor)

A novidade, portanto, é quanto às seguintes hipóteses contempladas com isenção do ICMS:
a) as operações de importações do exterior de insumos se o bem intermediário resultante da 

sua industrialização for destinado a outro estabelecimento industrial para fins de industrialização e 
subseqüente operação de exportação para o exterior;

b) as operações internas com bem intermediário industrializado, decorrente da importação do 
exterior a que se refere o parágrafo anterior. 

Em  relação  a  essas  modalidades  de  operações,  a  isenção  do  ICMS  ainda  depende  de 
regulamentação para que sejam estabelecidas as obrigações tributárias acessórias necessárias.

Quando o estabelecimento importador dos insumos industriais é o mesmo exportador do bem 
industrializado,  a  concessão  da  isenção  do  ICMS não  depende  de  regulamentação.  Trata-se  de 
concessão de isenção do prevista no Convênio ICMS 27/90.

Como medida  indireta  de incentivo à exportação,  a nova legislação  de incentivos  fiscais 
estabeleceu  que  as  contribuições  financeiras  somente  são  devidas  em  relação  às  operações 
incentivadas sob a égide da Lei n. 2.826, de 2003. Tendo em vista que a operação de exportação é 
tratada como imunidade tributária na Constituição Federal,  não há pagamentos das contribuições 
financeiras, já que a não-incidência do imposto não decorre de benefício estabelecido na legislação 
estadual, inexistindo razão para aplicar princípio da reciprocidade.

2.3. Incentivar a interiorização de investimentos, mediante aquisições de matérias-primas oriundas 
de recursos naturais renováveis e não renováveis, principalmente da biodiversidade amazônica
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O objetivo de interiorização de investimentos fica caracterizado na Lei n. 2.826, de 2003, ao 
estabelecer as seguintes medidas:

a) para fins de incentivos fiscais diferenciados, o art. 10, VI, da Lei n. 2.826, de  2003, cria 
categoria  específica  para  produtos  agroindustriais  e  afins,  florestais  e  faunísticos, 
medicamentos,  preparações  cosméticas  e  produtos  de  perfumaria  que  utilizem,  dentre 
outras, matérias-primas produzidas no interior e/ou oriundas da flora e fauna regionais, 
pescado industrializado e produtos de indústria de base florestal  (excetuada a madeira 
serrada, beneficiada e/ou perfilada);

b) essa categoria de produtos faz jus ao incentivo de crédito estímulo nos seguintes níveis:

− de 100% (cem por cento) se industrializado no interior do Estado23;
− de 75% (setenta e cinco por cento) se industrializado no município de Manaus24.

Quando industrializado no município de Manaus, faz jus ao adicional de crédito estímulo de 
acordo com a participação da matéria-prima regional (coeficiente de regionalização alcançado em 
cada período de apuração), que pode alcançar o limite de 90,25% (noventa, vinte e cinco por cento) 
de  crédito  estímulo25.  Para  fins  de  cálculo  do  Coeficiente  de  Regionalização,  consideram-se 
matérias-primas regionais aquelas de origem animal,  vegetal  ou mineral,  produzidas, extraídas e 
integralmente  processadas  no  Estado  do  Amazonas,  inclusive  produtos  fototerápicos, 
fitocosméticos, fármacos genéricos que utilizem princípios ativos da biodiversidade amazônica, bem 
assim os respectivos insumos resultantes da exploração dessa biodiversidade.

Os demais bens finais de consumo fazem jus ao adicional de 20 (vinte) pontos percentuais 
quando o empreendimento ficar localizado no interior do Estado, conforme disposto no art. 13, § 14, 
da Lei n. 2.826, de 2003, que dispõe:

Art. 13. O incentivo fiscal do crédito estímulo do ICMS, será:
concedido por produto, observado tratamento isonômico para bens classificados na mesma 
posição  e  subposição  do  código  tarifário  NCM/SH,  de  acordo  com  sua  caracterização 
definida no art. 10, nos seguintes níveis:
[...]
§ 14. Relativamente à categoria de produto prevista no inciso VIII do art. 10, a empresa que 
implantar e mantiver projeto agropecuário e afins no interior do Estado, mediante projeto 
técnico e de viabilidade econômica aprovado pelo CODAM, fará jus ao benefício adicional 
de crédito estímulo, equivalente a 5 (cinco) pontos percentuais, condicionado à aplicação 
comprovada de plano de investimento anual.

23 AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, artigo 13, § 3º.
24  Ibid., Art. 13, II.
25  Ibid., Art. 13, §§ 5º, 6º e 7º.
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Outra medida que cabe destacar é o diferimento do lançamento do crédito tributário previsto 
no inciso III do art. 14 da Lei n. 2.826, de 2003, a seguir exposto:

Art. 14. O diferimento de que trata esta Lei será aplicado nas seguintes hipóteses:
[...]
III  - saída  de  matérias-primas  regionais  in  natura  procedentes  do  interior  do  Estado, 
destinados a estabelecimento industrial incentivado, nos termos desta Lei, para fabricação 
de fios, telas e sacos de juta e/ou malva; castanha beneficiada com casca ou descascada; 
produtos fitoterápicos, fitocosméticos e fármacos genéricos.
[...]
§ 2º Considerar-se-á recolhido o imposto diferido com o pagamento do ICMS apurado, 
deduzido o crédito estímulo, nas hipóteses de que trata o parágrafo anterior.

O diferimento do lançamento do ICMS relacionado aos produtos agropecuários foi ampliado 
na forma prevista no art. 328, §§ 1º e 2º, do RICMS, com a redação dada pelo Decreto n. 24.058, de 
03 de março de 2004, que dispõe:

Art. 328. Nas operações realizadas com produtos agropecuários, o ICMS será recolhido:
[...]
§ 1º Na hipótese de entrada de produto in natura, exceto os produtos decorrentes de extração 
florestal ou mineral, destinado a insumo de produtos incentivados pela Lei n. 2.826, de 29 
de Setembro de 2003, o imposto diferido será englobado ao devido pelo estabelecimento 
industrial na operação de saída do produto incentivado resultante de sua industrialização.
§ 2º Não se aplica a exceção dos produtos decorrentes da extração mineral prevista neste 
artigo em relação a areia, pedra, barro e seixos, hipótese que se adotará a sistemática de 
tributação de que trata o parágrafo anterior.

2.4. Incentivar a realização de novos investimentos agropecuários, agroindustriais e afins no interior 
do Estado

Além das medidas que se enquadram como necessárias para interiorização de investimentos, 
ficou mantido adicional de incentivo semelhante ao tratado no antigo benefício de restituição do 
ICMS,  para  empresas  produtoras  de  bens  finais  que  implante  e  mantenha  empreendimento 
agropecuário no interior do Estado. Trata-se de adicional de 5 (cinco) pontos percentuais previsto no 
disposto no § 14 do art. 13 da Lei n. 2.826, de 2003, transcrito a seguir:

Art.  13.  O incentivo  fiscal  do  crédito  estímulo  do  ICMS,  será  concedido  por  produto, 
observado tratamento isonômico para bens classificados na mesma posição e subposição do 
código  tarifário  NCM/SH,  de  acordo  com  sua  caracterização  definida  no  art.  10,  nos 
seguintes níveis:
[...]
§ 14. Relativamente à categoria de produto prevista no inciso VIII do art. 10, a empresa que 
implantar e mantiver projeto agropecuário e afins no interior do Estado, mediante projeto 
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técnico e de viabilidade econômica aprovado pelo CODAM, fará jus ao benefício adicional 
de crédito estímulo, equivalente a 5 (cinco) pontos percentuais, condicionado à aplicação 
comprovada de plano de investimento anual.
[...]

A regra ainda depende de regulamentação para que seja determinado o valor do investimento 
do empreendimento agropecuário que deverá ser realizado.

2.5. Estabelecer a progressividade dos incentivos fiscais do Estado inversamente proporcional às 
alíquotas dos Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados

Como característica de aplicação desse objetivo, cabe citar os incentivos voltados para os 
seguintes bens26:

 terminais portáteis de telefonia celular;
 monitor de vídeo para informática e aparelho telefônico por fio combinado com aparelho 

portátil sem fio, operando em freqüência igual ou superior a 900 MHz;
 bens de informática e automação, sujeitos ao investimento compulsório em pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico previsto em lei federal;
 auto-rádio;
 máquinas de costura industrial.
Os bens supramencionados possuem reduzida tributação dos impostos federais relativos ao 

comércio exterior, razão pela qual a isenção do IPI e a redução do II (88% de acordo com o índice 
de  nacionalização)  não  se  constituem  em  instrumentos  atrativos  para  realizações  de 
empreendimentos industriais na ZFM. É necessária renúncia total do ICMS para se tornar viável 
economicamente o empreendimento industrial no Pólo Industrial de Manaus (PIM).

Em conformidade com esse princípio, foi prevista a regra disposta no art. 16 da Lei n. 2.826, 
de 2003, que estabelece:

Art. 16. A fim de adequar as condições de competitividade dos produtos industrializados ou 
que vierem a ser industrializados no Pólo Industrial de Manaus – PIM, diante da legislação a 
que estão submetidas empresas estabelecidas em outras unidades da Federação, bem como 
para  viabilizar  condições  de  competitividade  em  razão  de  mercadorias  importadas  do 
exterior  ou realização de investimentos em ativo fixo, o Poder Executivo pode alterar  o 
nível de crédito estímulo, percentuais do crédito presumido, redução da base de cálculo do 
ICMS e conceder ou não diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS, de que trata 
esta Lei,  mediante estudo técnico circunstanciado da SEPLAN, aprovado pelo CODAM, 
observado tratamento isonômico por produto conforme dispõe o artigo 13.
§ 1º O nível  de crédito  estímulo,  percentuais  de crédito presumido,  redução da base de 
cálculo  do ICMS e diferimento do lançamento  e  do pagamento  do ICMS resultante  da 
aplicação do disposto neste artigo subsistirão tão-somente enquanto persistirem as medidas 

26  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, Art. 13, § 13.
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que lhes deram causa, observado o disposto no parágrafo único do art. 153 da Constituição 
do Estado.
§ 2° Os incentivos a  que se refere este artigo podem ser  concedidos por intermédio de 
Termo  de  Acordo  celebrado  entre  a  empresa  incentivada  e  o  Governo  do  Estado,  que 
estabelecerá as formas e condições para fruição dos benefícios, condicionado a realização de 
investimento em ativo fixo, geração de novos empregos diretos e indiretos,  absorção de 
nova tecnologia de produto e/ou de processo.
§ 3° O Termo de Acordo referido no parágrafo anterior poderá condicionar a fruição dos 
incentivos ao recolhimento da contribuição em favor do Fundo de Fomento ao Turismo, 
Infra-estrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas – FTI, na forma 
e condições que estabelecer.
§ 4° O Poder Executivo fixará o prazo de vigência dos incentivos concedidos na forma e 
condições de que trata este artigo, podendo prorrogar ou rever a medida a qualquer tempo, 
observado o disposto no § 1º.

Outro exemplo do atendimento desse princípio é a dispensa do pagamento das contribuições 
financeiras em favor do FTI e UEA quando se trata de bens de informática e monitor de vídeo, 
conforme disposto no § 2º do art. 19 da Lei n. 2.826, de 2003.

A relação dos bens alcançados pela dispensa dos pagamentos das contribuições em favor do 
FTI e UEA consta do anexo do Regulamento aprovado pelo Decreto n. 23.994, de 2003. (ver anexo)

2.6.  Estabelecer  a  Progressividade  do  Benefício  na  Proporção  de  Aquisição  de  Componentes 
Industrializados no Estado

Como exemplos do atendimento desse princípio, podemos citar:
a) o incentivo de adicional de nível de crédito estímulo até o limite de 68% (sessenta e oito 

por cento) para os bens finais do pólo de duas rodas, de acordo com a proporção de 
componentes  industrializados  no  Estado  em  relação  aos  importados  do  exterior  e 
procedentes de outra unidade da Federação27;

b) o incentivo de adicional de nível de crédito estímulo até o limite de 60% (sessenta por 
cento)  para  os  bens  finais  de  áudio  e  vídeo,  de  acordo  com  a  proporção  da  PCI 
industrializada  no  próprio  estabelecimento  industrial  em  relação  à  adquirida  de 
terceiros28. 

2.7. Modificar os critérios de concessão dos incentivos fiscais em nome da aplicação isonômica e da 
competição saudável entre empresas que realizem as mesmas etapas do processo técnico

Em relação a esse princípio, o “caput” do art. 13 da Lei n. 2.826, de 2003, estabeleceu que a 
concessão do incentivo de crédito estímulo é igual para um mesmo produto, assim caracterizado o 
que  possui  a  mesma  classificação  tarifária  (posição  e  subposição)  na  NCM/SH.  Ainda  não  foi 
27  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, art. 13, §§ 9º a 12.
28  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, art. 13, § 17.
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possível  diferenciar  níveis  de  incentivos  em  função  das  quantidades  de  etapas  do  processo 
produtivo. Face à ausência de Processo Produtivo Básico Estadual. Esse controle continua com o 
Governo Federal.

2.8. Buscar a simplificação da concessão, fruição e o acompanhamento dos benefícios

Para  atender  à  simplificação  das  obrigações  relativas  à  gestão  de  acompanhamento  dos 
benefícios fiscais, o Regulamento da Lei n. 2.826, de 2003, aprovado pelo Decreto n. 23.994, de 
2003, estabeleceu novas regras aplicáveis ao laudo técnico de inspeção.

Para fins de concessão do incentivo fiscal, devem ser realizadas as seguintes etapas29:
a) empresa requer o tipo de incentivo fiscal, protocolizado o pedido perante a Secretaria de 

Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLAN);
b) apresenta projeto de viabilidade econômica,  com indicações  de dados relacionados às 

etapas do processo produtivo; geração de empregos; investimentos; origem de insumos; 
renúncia fiscal, destinação dos bens produzidos, inclusive relativos à exportação para o 
exterior;

c) após emissão de parecer favorável da SEPLAN, é submetido proposição de concessão do 
incentivo fiscal ao Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CODAM);

d) depois de aprovado pelo CODAM, é efetuada a concessão do incentivo fiscal mediante 
decreto governamental;

e) de posse da concessão do incentivo fiscal, a empresa solicita laudo técnico de inspeção 
pela SEPLAN;

f) é expedido laudo técnico de inspeção autorizando a fruição dos incentivos fiscais.
Quanto  ao  projeto  técnico  e  de  viabilidade  econômica,  destaca-se  que  se  trata  de 

compromissos que deverão ser atendidos pela empresa para fazer jus ao incentivo fiscal. 
O Laudo Técnico de Inspeção é o documento que atesta a inspeção efetuada pelo servidor da 

SEPLAN  junto  ao  processo  produtivo.  Verifica-se  a  realização  de  investimentos,  tais  como 
aquisições de máquinas e equipamentos de produção, e execução das etapas do processo produtivo 
relativo ao bem industrializado com incentivo fiscal. Em resumo, por intermédio desse documento, 
verifica-se  se  os  compromissos  assumidos  mediante  a  apresentação  do  projeto  técnico  e  de 
viabilidade econômica estão sendo cumpridos.

Pela legislação anterior, o Laudo Técnico era expedido com prazo de 2 (dois) anos. Assim a 
empresa ficava sujeita a solicitar renovação periódica, embora o cumprimento do projeto não tenha 
sofrido solução de continuidade, conforme disposto no § 10 do art. 10 do Regulamento aprovado 
pelo Decreto n. 12.814-A, de 23 de fevereiro de 1990, que dispõe:

Art.  10.   O  Laudo  Técnico  de  Inspeção  deve  ser  solicitado  à  Secretaria  de  Estado  da 
Indústria, Comércio e Turismo 15 (quinze) dias antes do início do processo de produção do 

29  De acordo com os arts. 5º, 6º e 7º do referido regulamento.
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bem  previamente  incentivado,  na  forma  estabelecida  pela  SIC  em  Portaria,  devendo  a 
empresa requerente instruir o pedido com as seguintes informações:
a) descrição do processo produtivo;
b) cópia do relatório de aprovação do quadro de insumos submetido à Superintendência da 
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA;
c) código numérico NBM;
d) cópia do Decreto Concessivo;
e) outras informações decorrentes de normas complementares a este Regulamento.
[...]
§ 10. A partir de 1º de março de 1997, visando atender ao estabelecido nos parágrafos 5º, 6º 
e 7º do art. 16 deste Regulamento, os Laudos Técnicos de Inspeção serão emitidos com 
prazo de validade de 2 (dois) anos

Para atender às obrigações e simplificá-las, o inciso III do § 3º do art. 7º do Regulamento da 
Política de Incentivos, aprovado pelo Decreto n. 23.994, de 2003, dispõe, como regra geral, que o 
Laudo Técnico  é  concedido  até  05 de  outubro  de 2023 (prazo  de  vigência  da Zona Franca de 
Manaus), excetuados os casos que especifica:

Art.  7º  A  empresa  incentivada  deverá  solicitar  à  SEPLAN,  com  antecedência  de,  no 
mínimo, 30 (trinta) dias do início do processo de produção, o Laudo Técnico de Inspeção, 
instruindo o pedido com a seguinte documentação:
[...]
§ 3° O Laudo Técnico de Inspeção, emitido conforme modelo aprovado pela SEPLAN, deve 
possuir as seguintes características:
[...]
III - prazo de validade será até a data a que se refere o inciso II do art. 6°, exceto quando se 
tratar  de imóvel locado,  caso em que terá validade equivalente ao prazo do contrato de 
locação.

Conforme  se  verifica,  a  fiscalização  do  cumprimento  do  projeto  industrial  técnico  e  de 
viabilidade econômica deixou de ser vinculado à renovação de prazo de laudo técnico, sem prejuízo 
de sua suspensão em caso de constatação de irregularidades.  

2.9. Incrementar a atividade econômica do Estado, refletindo de forma positiva no desempenho da 
arrecadação do ICMS

O presente princípio adotado pela reforma da Política Estadual de Incentivos Fiscais deixou 
bem definido o que se pretendia em relação à arrecadação do Estado. 

Quando se aumenta o número de geração de empregos, de 60 mil para 100 mil empregos 
diretos, conforme dados divulgados pela SUFRAMA, decorrente da implantação e diversificação de 
novos  empreendimentos  industriais,  há  reflexos  positivos  na  arrecadação  do  ICMS.  Em outras 
palavras,  o nível  de consumo no Estado aumenta,  implicando melhoria  para o desempenho dos 
diversos setores econômicos. Essa foi a diretriz adotada pela reforma.
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É bem verdade que se buscou manter os níveis de arrecadação do ICMS e das contribuições 
financeiras  de  forma  que  os  serviços  prestados  pelo  Poder  Público  não  sofressem  solução  de 
continuidade. Como exemplo dessa assertiva, podemos citar o crédito presumido de regionalização 
fixado em 7% (sete por cento)30 , além dos percentuais e das bases de cálculo das contribuições 
financeiras.

A Reforma da Política de Incentivos Fiscais, em obediência ao princípio da reciprocidade, 
previsto na Constituição do Estado, manteve as obrigações relativas às contribuições financeiras.

Evidencia-se, mais uma vez, que o princípio da reciprocidade é baseado na contrapartida que 
o beneficiário do incentivo fiscal deve oferecer ao Estado, expresso em investimentos, geração de 
empregos, recolhimento do ICMS e das contribuições financeiras.

As  contribuições  financeiras  são  necessárias  para  custear  a  Universidade  do  Estado  do 
Amazonas  (contribuição  em  favor  da  UEA),  investimentos  em  favor  de  empreendimentos 
econômicos  desenvolvidos  pelos  microempresários  (contribuição  em  favor  do  FMPES)31 e  ao 
desenvolvimento socioeconômico do Estado (contribuição em favor do FTI).

A contribuição em favor da UEA ficou baseada nos seguintes termos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito estímulo relativo ao nível de 100% (cem 
por cento). Nesse caso, foi mantido o mesmo critério adotado na Lei n. 2.390, de 1996, 
relativamente ao produto incentivado com dispensa total do pagamento do ICMS. Para 
comprovar as presentes afirmações, demonstrando que a medida adotada não aumentou 
valor da contribuição em favor da UEA, vejamos o que diz a legislação:

- o art. 6º, inciso III, da Lei n. 2.390, de 1996, dispõe:

Art.  6º Os projetos técnico-econômicos de diversificação e de implantação de linhas de 
produção  para  produtos  sem  similar  deverão  atender,  cumulativamente,  às  seguintes 
condições, ademais das previstas na Lei n° 1.939, de 27 de Dezembro de 1989:
[...]
III  –  recolhimento,  durante  todo  o  período  de  fruição  dos  incentivos,  em  favor  da 
Universidade  do  Estado  do  Amazonas  –  UEA,  na  forma  e  prazo  estabelecidos  em 
regulamento,  de contribuição financeira  em importância  correspondente  a  dez  por cento 
sobre o crédito presumido de que trata o inciso V, do artigo 7o desta Lei. (AMAZONAS, 
1990).

− o art. 19, inciso XIII, alínea “b”, item 1, da Lei n. 2.826, de 2003, estabelece:

Art.  19.  As empresas  beneficiadas  com incentivos  fiscais  deverão  cumprir  as  seguintes 
exigências:
[...]

30  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 23 de setembro de 2003, Art. 19.
31  AMAZONAS. Constituição (1989). Art. 151, § 2º.
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XIII - recolher contribuição financeira, em caráter irretratável e irrevogável, durante todo o 
período  de  fruição  dos  incentivos,  observadas  as  formas  e  condições  estabelecidas  em 
regulamento:
[...]
b) em favor da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, no valor correspondente a:
1 - 10% (dez por cento) do crédito estímulo, calculado em cada período de apuração do 
ICMS, quando se tratar empresa industrial beneficiada com nível de 100% (cem por cento) 
de crédito estímulo; (AMAZONAS, 2003).

b) 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do crédito estímulo dos bens industrializados 
quando se tratar de nível inferior a 100% (cem por cento). Nesse particular, verifica-se 
que  o  valor  fixado  foi  equivalente  ao  previsto  na  Política  de  Restituição  do  ICMS, 
disciplinada pela Lei n. 1.939, de 1989, com as modificações introduzidas pela Lei n. 
2.721,  de  2  de  abril  de  2002.  Conforme  fica  comprovado  a  seguir,  não  se  verifica 
aumento de contribuições, ficando demonstrado que a reforma não buscou o aumento da 
carga das contribuições ou do ICMS:

− o art. 19, IX, da Lei n. 1.939, de 1989, com a redação dada pela Lei n. 2.721, de 2 de abril 
de 2002, estabelece:

Art.  19.  As empresas  beneficiadas  com incentivos  fiscais  deverão  cumprir  as  seguintes 
exigências:
[...]
IX – recolher, em caráter irretratável e irrevogável, contribuição financeira, durante todo o 
período de fruição dos incentivos, em importância correspondente a um e meio por cento 
sobre o valor do ICMS restituível, em cada período de apuração, em favor da Universidade 
do Estado do Amazonas - UEA, na forma e no prazo previstos em regulamento.

− o art. 19, inciso XIII, alínea “b”, item 3, da Lei n. 2.826, de 2003, estabelece: 

Art.  19.  As empresas  beneficiadas  com incentivos  fiscais  deverão  cumprir  as  seguintes 
exigências:
[...]
XIII - recolher contribuição financeira, em caráter irretratável e irrevogável, durante todo o 
período  de  fruição  dos  incentivos,  observadas  as  formas  e  condições  estabelecidas  em 
regulamento:
[...]
b) em favor da Universidade do Estado do Amazonas - UEA, no valor correspondente a:
[...]
3 - 1,5% (um e meio por cento) do crédito estímulo, calculado em cada período de apuração 
do ICMS, nos demais casos.
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c) 1,3%  (um,  três  por  cento)  sobre  o  valor  do  faturamento  bruto,  relativo  ao  bem 
intermediário incentivado com diferimento32. Para analisarmos o critério adotado, cabe 
uma comparação com o valor da contribuição em favor da UEA quando se trata de bem 
incentivado com crédito estímulo no nível de 100% (cem por cento), por exemplo:

      R$ 1,00

Valor da Saída do Bem produzido 1.000

ICMS s/ valor da operação interna (17%) 170

Crédito fiscal do ICMS estimado (20%) (34)

Saldo Devedor do ICMS 136

Crédito Estímulo 100% (136)

Contribuição para UEA – 10% 13,6

Percentual sobre o faturamento bruto 1,36
Quadro: Demonstração do cálculo do valor da contribuição em favor da UEA.
FONTE: O próprio autor.

Nesse caso, fica demonstrado que a carga corresponde a 1,36% (um inteiro e trinta e seis 
centésimos por cento) do valor do faturamento bruto.

O incentivo fiscal do diferimento é similar ao crédito estímulo de 100% (cem por cento). 
Pois,  em  ambos  os  incentivos  fiscais,  a  empresa  incentivada  não  recolhe  ICMS.  No  caso  do 
diferimento do ICMS, previsto na Política de Incentivos Fiscais, o lançamento do crédito tributário 
fica transferido para etapa posterior, ficando englobado juntamente com o ICMS devido sobre o 
valor do bem final resultante da industrialização do bem alcançado pelo diferimento do imposto. Em 
outras  palavras,  a  empresa  produtora  do  bem  intermediário  deixa  de  pagar  o  ICMS  que  será 
recolhido somente pela indústria de bem final.

Dessa  forma,  verifica-se  que  o  critério  adotado  pelo  legislador  ordinário  implicou 
estabelecer, no caso do diferimento, a mesma carga relacionada à contribuição em favor da UEA 
praticada quando se trata de bem incentivado contemplado com crédito estímulo no nível de 100% 
(cem por cento).

Destaca-se que o percentual estimado do crédito fiscal, em 20% (vinte por cento), tem sido 
adotado  pelo  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  (CONFAZ),  conforme  disposto  no 
Convênio ICMS 106/96, de 13 de dezembro de 1996, que estabelece:

32  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, art. 19, XII, b), 2.
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[...] Fica concedido aos estabelecimentos prestadores de serviço de transporte um crédito de 
20%  (vinte  por  cento)  do  valor  do  ICMS  devido  na  prestação,  que  será  adotado, 
opcionalmente,  pelo  contribuinte,  em substituição  ao  sistema  de  tributação  previsto  na 
legislação estadual. (BRASIL, 1996).

Tendo em consideração que o pagamento da contribuição em favor da UEA, na forma e 
condições previstas na Lei n. 2.390, de 1996, corresponde à mesma carga adotada pela Lei n. 2.826, 
de 2003, em relação ao bem industrializado com incentivo de crédito estímulo no nível de 100% 
(cem por  cento),  bem como a  comparação  efetuada  quanto  ao  valor  da  contribuição  relativa  à 
operação de saída de bem intermediário incentivado com diferimento do imposto, conclui-se que 
não ocorreu aumento do valor a contribuir a título de UEA relativamente à Reforma da Política de 
Incentivos Fiscais.

Os reflexos positivos alcançados são atribuídos ao desenvolvimento econômico, decorrente 
dos acertos da nova Política de Incentivos Fiscais, que se tornou um forte instrumento de atração de 
investimentos e geração de empregos. 

No  que  tange  à  contribuição  financeira  em  favor  da  UEA,  cabe  destacar  que  os 
empreendimentos industriais relativos aos produtos agropecuários, localizados no interior do Estado, 
embora detentores do incentivo fiscal correspondente ao crédito estímulo de 100% (cem por cento) 
ficam sujeito ao pagamento no percentual de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor do benefício. 
Não se aplica, por conseguinte, o critério de 10% (dez por cento) sobre o valor do incentivo para 
fins do cálculo do valor a recolher em favor da contribuição para UEA33.

A contribuição em favor do FTI ficou estabelecida conforme exposto a seguir:

a) 2%  (dois  por  cento)  sobre  o  valor  FOB  das  importações  do  exterior  de  insumos 
industriais  para  emprego  na  produção  de  bens  finais  pelo  importador.  O  legislador 
ordinário, nesse particular, manteve a cobrança nos mesmos moldes estabelecidos pela 
Lei n. 2.390, de 1996, conforme fica demonstrado a seguir:

− o art. 13 , inciso VIII, da Lei n. 2.390, de 1996, dispõe: 

Art.  13.  Fica  criado  o  Fundo  de  Fomento  ao  Turismo,  Infra-estrutura,  Serviços  e 
Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas - FTI, com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento  sócio-econômico,  em  consonância  com  plano  estadual  de 
desenvolvimento,  cuja  composição  de  recursos  será  efetivada  com  base  nas  seguintes 
origens:
[...]
VIII  - 2% (dois por cento) sobre o valor FOB das importações de matérias-primas, bens 
intermediários,  materiais  secundários  e  de  embalagem e  outros  insumos  empregados  na 
fabricação  de  bens  finais  incentivados,  consoante  projeto  de  viabilidade  econômica 
aprovado pelo CODAM;[...]

33  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, art. 19, § 4º.
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− o art. 19, inciso XIII, alínea “c”, item 1, da Lei n. 2.826, de 2003, estabelece: 

Art.  19.  As empresas  beneficiadas  com incentivos  fiscais  deverão  cumprir  as  seguintes 
exigências:
[...]
XIII - recolher contribuição financeira, em caráter irretratável e irrevogável, durante todo o 
período  de  fruição  dos  incentivos,  observadas  as  formas  e  condições  estabelecidas  em 
regulamento:
[...]
c)  ao  Fundo  de  Fomento  ao  Turismo,  Infra-estrutura,  Serviços  e  Interiorização  do 
Desenvolvimento do Amazonas – FTI, no valor correspondente a:
1 - 2% (dois por cento) sobre o valor FOB das importações do exterior de matérias-primas, 
bens intermediários, materiais secundários e de embalagem e outros insumos empregados na 
fabricação  de  bens  finais,  consoante  projeto  de  viabilidade  econômica  aprovado  pela 
CODAM, exceto na hipótese dos bens previstos no artigo 13, § 13, II, III e IV;

Destaca-se  que  ficou  dispensado  do  pagamento  da  contribuição  em  favor  do  FTI  às 
importações de insumos do exterior destinados às empresas produtoras de bens intermediários, bens 
de  informática,  monitor  de  vídeo  e  aparelho  terminal  portátil  de  telefone  celular.  Trata-se  de 
tratamento que já era previsto na anterior legislação da Política de Incentivos Fiscais. 

b) 1% (um por cento) sobre o valor do faturamento quando se tratar de bens incentivados 
com crédito  estímulo  no  nível  de  100% (cem por  cento).  Ao  compararmos  com as 
disposições da Lei n. 2.390, de 1996, verifica-se que foi mantida a mesma carga relativa 
ao contribuinte incentivado com dispensa total do ICMS, senão vejamos:

− o art. 13, incisos VI e VII, da Lei n. 2.390, de 1996, dispõe:

Art.  13.  Fica  criado  o  Fundo  de  Fomento  ao  Turismo,  Infra-estrutura,  Serviços  e 
Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas - FTI, com o objetivo de contribuir para o 
desenvolvimento  sócio-econômico,  em  consonância  com  plano  estadual  de 
desenvolvimento,  cuja  composição  de  recursos  será  efetivada  com  base  nas  seguintes 
origens:
[...]
VI - 1% (um por cento) sobre o faturamento bruto das empresas industriais que vierem a se 
instalar na ZFM beneficiadas com regimes especiais de tributação previstos nesta Lei;
VII - 1% (um por cento) sobre o faturamento bruto correspondente à parcela da expansão ou 
diversificação das empresas industriais beneficiadas  com regimes especiais  de tributação 
previstos nesta Lei.

− o art. 19, inciso XIII, alínea “c”, item 2, da Lei n. 2.826, de  2003, estabelece: 
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Art.  19.  As empresas  beneficiadas  com incentivos  fiscais  deverão  cumprir  as  seguintes 
exigências:
[...]
XIII - recolher contribuição financeira, em caráter irretratável e irrevogável, durante todo o 
período  de  fruição  dos  incentivos,  observadas  as  formas  e  condições  estabelecidas  em 
regulamento:
[...]
c)  ao  Fundo  de  Fomento  ao  Turismo,  Infra-estrutura,  Serviços  e  Interiorização  do 
Desenvolvimento do Amazonas – FTI, no valor correspondente a:
[...]
2 - 1% (um por cento) sobre o faturamento bruto das empresas industriais beneficiadas com 
nível de 100% (cem por cento) de crédito estímulo;

c) 1% (um por cento) sobre o faturamento bruto quando se tratar de bens intermediários 
incentivados com diferimento do ICMS34. Nesse caso, conforme já exposto, aplica-se o 
mesmo tratamento do bem incentivado com crédito estímulo no nível de 100% (cem por 
cento), uma vez que não há recolhimento do imposto em ambos os casos;

d) 1% (um por cento) sobre o valor dos insumos procedentes de outra unidade da Federação 
destinados às empresas produtoras bens finais incentivados. Trata-se de medida que foi 
estabelecida em conformidade o princípio de estabelecer a competitividade do pólo de 
componentes  local.   Quando  uma  empresa  produtora  de  bem  final  adquire  bens 
intermediários  incentivados  produzidos  no  Estado,  beneficiado  com  diferimento  do 
ICMS, a operação é gravada com o ônus do FTI sobre o faturamento. Assim a medida 
mantém vantagens  comparativas  entre  o  bem intermediário  produzido  no  Estado e  o 
oriundo  de  outra  unidade  federada.  Dessa  forma,  a  medida  não  tem relação  com o 
objetivo de aumento da receita da contribuição. Com efeito, dispõe o art. 19, inciso XIII, 
alínea “c”, item 4, da Lei n. 2.826, de 2003: 

Art.  19.  As empresas  beneficiadas  com incentivos  fiscais  deverão  cumprir  as  seguintes 
exigências:
[...]
XIII - recolher contribuição financeira, em caráter irretratável e irrevogável, durante todo o 
período  de  fruição  dos  incentivos,  observadas  as  formas  e  condições  estabelecidas  em 
regulamento:
[...]
c)  ao  Fundo  de  Fomento  ao  Turismo,  Infra-estrutura,  Serviços  e  Interiorização  do 
Desenvolvimento do Amazonas – FTI, no valor correspondente a:
4 - 1% (um por cento) sobre o valor das matérias-primas, bens intermediários, materiais 
secundários  e  de embalagem procedentes  de outras  unidades  da Federação  e adquiridos 
pelas indústrias produtoras de bens finais incentivados.

34  AMAZONAS (Estado). Lei n. 2.826, de 29 de setembro de 2003, art. 19, XIII, c), 3.
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2.10. Manter os níveis de arrecadação do ICMS do Estado

O presente princípio foi voltado para os interesses da arrecadação do ICMS. 
O  incentivo  fiscal  deve  ser  concedido  no  nível  coerente  com  a  capacidade  de  atrair 

empreendimentos  industriais,  gerando  investimentos,  empregos,  arrecadação  do  ICMS  e  das 
contribuições financeiras.

O incentivo fiscal, concedido em nível inferior ao necessário para viabilizar a manutenção, 
implantação ou diversificação de empreendimentos industriais, não possui eficácia.

Caso seja fixado nível de incentivo fiscal superior ao necessário, sem atender aos princípios 
legalmente estabelecidos, haverá prejuízo para os cofres públicos e deixarão de ser incentivados 
setores que necessitam de grau máximo de benefício para viabilizar a realização de investimentos.

Ao estabelecer  o  princípio  de manter  os  níveis  de arrecadação  do ICMS, a  Reforma da 
Política de Incentivos estabeleceu seu perfil. Buscou uma distribuição dos níveis de incentivos de 
acordo  com  as  prioridades  elencadas:  incentivos  em  grau  máximo  para  bens  intermediários, 
produtos  agropecuários  industrializados  no  interior  do  Estado,  bens  de  informática  e  aparelho 
terminal portátil de telefonia celular, que se constituem exemplo da aplicação correta dos incentivos 
fiscais.

Havendo uma distribuição dos incentivos com critérios, mediante aplicação isonômica dos 
níveis de incentivos fiscais, em obediência ao mesmo tipo de produto, é possível manter os níveis de 
arrecadação do ICMS.

Outro aspecto que contribuiu para esse princípio foram regras claras constantes na Política de 
Incentivos Fiscais de forma que não requer maiores esforços para fins de interpretação e aplicação 
da legislação.

3. CONCLUSÃO

A  Política  de  Incentivos  Fiscais  implementada  a  partir  de  abril  de  2004  vem  dando 
cumprimento aos seus princípios norteadores. O incentivo fiscal, atualmente, é um elemento neutro 
nos níveis de competitividade entre as empresas instaladas ou que vierem se instalar no Estado do 
Amazonas. A legislação pertinente compreendida pelos técnicos do Governo e representantes da 
sociedade civil viabiliza, sem grandes esforços, a aplicação de tratamento isonômico, caracterizada 
pela ausência de maiores questionamentos durante as reuniões do órgão responsável pela política de 
desenvolvimento regional (CODAM).

A eficácia das modalidades de incentivos fiscais e suas graduações, também harmônicas com 
os princípios da nova Política de Incentivo, podem ser comprovadas em razão da quantidade de 
projetos  industriais  aprovados:  208  de  implantação,  238  de  diversificação  e  9  de  atualização, 
conforme informações  prestadas  pela  SEPLAN durante  a 202ª.  Reunião Ordinária  do CODAM, 
realizada em 20 de abril de 2006.
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Os projetos industriais mantidos e aprovados em face da nova Política de Incentivos Fiscais, 
resultaram em crescimento econômico e social do Estado. Em 2005, o PIM obteve faturamento de 
US$ 18,9 bilhões, exportações de US$ 2 bilhões e a marca de 100 mil empregos diretos, além da 
contribuição do modelo para a preservação ambiental (98% de preservação da cobertura florestal no 
Estado do Amazonas)35 

A Lei n. 2.826, de 2003, apesar das modificações introduzidas pela Lei n. 2.862, de 17 de 
dezembro de 2003, Lei n. 2.879, de 31 de março de 2004, Lei n. 2.927, de 17 de novembro de 2004, 
e  Lei  n.  3.022,  de  28  de  dezembro  de  2005,  continua  a  demonstrar  fidelidade  aos  princípios 
estabelecidos  na Constituição  do Estado do Amazonas  e no Decreto n.  23.419, de 2003. Como 
justificativa, destaca-se a concessão de tratamento prioritário para os bens intermediários: bobina de 
atenuação,  transformador  não  superior  a  3  KVA  e  alto-falante,  bem  como  a  manutenção  do 
tratamento legal para os demais bens intermediários, bens finais com problemas de competitividade 
e produtos da agroindústria. 

A Política de Incentivos Fiscais do Estado complementa os incentivos federais para garantir 
as vantagens comparativas do Estado do Amazonas, relativamente à ZFM, detentora de tratamento 
constitucionalmente  diferenciado.  Cumpre-se,  portanto,  os  objetivos  fundamentais  da República: 
erradicar  a pobreza e a marginalização e reduzir  as desigualdades  sociais  e regionais,  conforme 
disposto no art. 3º, inciso III, da Constituição Federal.
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ANEXO

Relação de Bens de Informática Dispensados do Pagamento das Contribuições em favor do 
FTI e UEA

 
Produto NCM

Monitor de vídeo para uso de informática 8471.60
Unidade Digital de Processamento montada em um mesmo corpo ou gabinete 
UCP

8471.49
8471.50

Teclado para uso em informática 8471.49
8471.60

Indicador e apontador “Mouse” para uso em informática 8471.50
Unidade acionadora de disco rígido 8471.70
Placa de circuito impresso montada para uso de informática 8473.30
Micro terminal para uso em automação comercial 8470.90
Impressora 8471.60
Microcomputador portátil 8471.30
Digitalizador de imagem “scanner” 8471.60
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Sistema de posicionamento global – GPS 8525.20
Distribuidor de conexões para rede “HUB” 8471.80
Fac-símile 8571.21
Leitor de código de barra 8471.90
Caixa registradora eletrônica 8470.50
Terminal de auto-atendimento para mini-laboratório fotográfico 8471.90
Roteador digital 8517.30
Terminal ponto de venda 8470.50
Terminal de auto-atendimento 8471.60
Central de comutação telefônica 8517.30

Software gravado

8524.13
8524.31
8524.91
8542.12
8542.13

Cartão inteligente 8542.10

Produto NCM
Dispositivo de cristal líquido para telefone celular 9013.80
Subconjunto  para  telefone  celular  com  dispositivo  de  cristal  líquido 
Incorporado

8529.90
 

Subconjunto plástico para telefone celular 8529.90
Parte e acessórios das máquinas da posição 8471 - exclusivamente para circuito 
impresso com componentes elétricos e eletrônicos montados para impressoras e 
Motherboards

 
8473.30

Outras partes e acessórios das máquinas da posição 8470 - exclusivamente para 
circuito  impresso  com  componentes  elétricos  e  eletrônicos  montados  para 
Terminais de Transação Financeira

 
8473.29

Outras partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos 
aparelhos das posições 8525 e 8528 - exclusivamente para circuito impresso 
com componentes elétricos e eletrônicos montados para telefones celulares 

 
8529.90

• Produtos incluídos pelo Decreto n° 25.545, de 7 de dezembro de 2005. 

Produto NCM
Unidade de controle de ignição eletrônica 9032.89

Unidade de controle de injeção eletrônica 9032.89
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Subconjunto telefone celular, enquadrado como bem 
intermediário, sem as etapas de gravação e configuração final de 
programas de computador (software) e testes funcionais, bem 
como sem os acessórios e embalagem final.

8525.20

• Produto incluído pelo Decreto n° 25.634, de 13 de fevereiro de 2006. 

Produto NCM
Dispensador de Notas 8472.90
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VERDADE MATERIAL: DA AÇÃO FISCAL AO
PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO

Angela Maria Melo de Souza∗

RESUMO

Estuda a verdade material, desde o início da Ação Fiscal até o Processo Tributário 
Administrativo,  por  conduto  da  produção  de  prova,  posto  que  constitui  fator 
determinante  no  âmbito  da  sustentação  do  lançamento.  Além  disso,  analisa  a 
instituição do tributo pelo Estado, a competência do Fisco e do agente público para 
arrecadar e fiscalizar os impostos, os procedimentos inerentes à atividade fiscal, o 
lançamento do crédito tributário, o contencioso administrativo tributário, a verdade 
material  e  a  produção  de  provas,  com  destaque  aos  conceitos,  objetivos, 
características, princípios e fundamentos, adotados pelo legislador ordinário e pela 
doutrina,  para  melhor  compreensão  da  importância  da  verdade  no  trabalho  de 
fiscalização.  Salientamos ainda que visa a despertar, no agente fiscal, a necessidade 
de produzir as provas do ilícito tributário desde o início da ação fiscal, considerando 
que, nesta fase, tem à sua disposição todos os documentos fiscais e contábeis para 
análise,  o  qual,  comprovada  alguma  irregularidade  praticada  pelo  contribuinte, 
deverá  ser  juntada  ao  documento  administrativo  -  AINF  -  no  momento  do 
lançamento do crédito tributário. A juntada das provas ao documento de lançamento 
não impede o sujeito passivo de oferecer novas provas através da Defesa, nem o 
julgador de solicitar a produção de outras, caso haja necessidade para formar sua 
convicção para decisão. Atendidos os princípios da legalidade e da verdade material 
no  início  do  processo  tributário,  atingir-se-á,  como  conseqüência,  a  redução  do 
tempo do procedimento até a decisão definitiva, certeza e liquidez para cobrança 
administrativa e judicial, bem como o aumento dos recursos julgados procedentes.   

Palavras-Chaves: Verdade Material – Produção de Prova – Lançamento Tributário.

1. INTRODUÇÃO

  Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Bacharel em Direito pelo Centro 
Integrado de Ensino Superior do Amazonas (CIESA). Especialista (pós-graduada) em Administração Tributária pela 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Auditora-Fiscal de Tributos Estaduais (AFTE) no Estado do Amazonas. 
Conselheira do Conselho de Recursos Fiscais (CRF) da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (SEFAZ/AM).
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O intuito  precípuo  de  optar  pelo  tema  “Verdade  Material:  da  Ação  Fiscal  ao  Processo 
Tributário  Administrativo”  foi  proveniente  da observação de um eminente  número de processos 
julgados improcedentes e nulos, decorrentes da lavratura de Auto de Infração e Notificação Fiscal – 
AINF - via sistema eletrônico de dados - efetuados com base no cruzamento de informações com 
outros órgãos (notas fiscais de entradas não desembaraçadas) e no próprio controle interno (falta de 
recolhimento de impostos), como também AINF originados de efetivas ações fiscais.

Por outro lado, o alto valor de débito inscrito em dívida ativa, sem o retorno esperado, fez 
com que fosse criada a Comissão de Revisão de Créditos Tributários  na Procuradoria  Geral do 
Estado,  com a visão de rever todos os processos fiscais sob sua responsabilidade,  pelo fato dos 
débitos inscritos gozarem da presunção relativa de certeza e liquidez,  conforme arts.  149 e 204 
ambos do Código Tributário Nacional – CTN, Lei n° 5.172, de 25.10.1966 e art. 2º, § 3º, da Lei n° 
6.830, de 22.09.1980 – Lei de Execuções Fiscais.

O trabalho desenvolvido pela referida Comissão engendrou uma avalanche de recursos de 
Revisão de Ofício ao Conselho de Recursos Fiscais, com objetivo de efetuar análise e revisão dos 
créditos tributários, em razão de terem sido constatados erros, vícios e omissões desde a origem de 
seu lançamento.

De fato,  o  órgão julgador  de 2ª  instância  administrativa  tem comprovado  as  ocorrências 
alegadas  pela  PGE  por  intermédio  de  processos  julgados  improcedentes  e  nulos,  motivados, 
principalmente, pelos seguintes fatores: a) falta de prova para dar sustentação à obrigação tributária; 
b) não atendimento de requisitos exigidos para a lavratura do AINF e c) o longo tempo percorrido 
entre o lançamento tributário e a decisão definitiva na esfera administrativa, o qual dificulta a busca 
da verdade material,  uma vez que, em grande parte dos processos colocados sob diligência, fica 
constatado o encerramento das atividades pelo contribuinte.

Ante os fatores citados, este trabalho almeja a demonstrar o grau de importância da produção 
e  da  juntada  das  provas  referentes  à  falta  de  cumprimento  da  obrigação  tributária,  descrito  no 
documento de lançamento, pois este ato administrativo ocorre após averiguações, levantamentos e 
exames realizados na escrita fiscal e contábil do contribuinte. 

Embora  a  verdade  possa  também  ser  apresentada  em  outros  dois  momentos  -  no 
contraditório, oportunidade em que o autuado discorda do lançamento efetuado e apresenta suas 
provas, e a  verdade do julgador, em que este busca, por meio de diligências e perícias, as provas 
imprescindíveis à formação convicta de sua decisão - nosso estudo visa a enfatizar a importância da 
autoridade fiscal colher todas as provas desde o início da ação fiscal.

Desta forma, cumpridas as formalidades legais para o início do procedimento de fiscalização, 
o agente fiscal tem a seu dispor, para a devida investigação, os livros, as guias de recolhimento, os 
documentos fiscais e contábeis com o propósito de apurar a existência de fatos tributáveis e, na 
conclusão  da  ação,  proceder  à  juntada  aos  autos  do  processo,  a  materialidade  do  fato  gerador 
apurado que originou o lançamento do crédito fiscal.

Para melhor  compreensão do assunto abordado, dividimos o trabalho em várias partes,  a 
primeira trata sobre a Função Administrativa Fiscal, com suas características, competência e dever 
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poder de fiscalizar, visto que a atividade fiscal se origina no poder constituído do Estado, o qual 
deve  obediência  aos  princípios  e  normas  legais,  estabelecidos  na  Constituição,  no  Direito 
Administrativo e no Direito Tributário.

Em seguida, passamos para o Procedimento Tributário Administrativo este mais direcionado 
ao nosso tema, enfocando a efetiva Ação Fiscal, em que procuramos entender o seu real significado, 
os  objetivos,  suas  características  que  se  encerram  em  orientação  do  contribuinte,  controle, 
investigação, inquisição e sanção fiscal e a discricionariedade, os princípios a serem respeitados pela 
autoridade fiscal nos procedimentos de fiscalização, bem como o lançamento tributário enfatizando 
sobre  a  verdade  como  garantia  de  lançamento  e  produção  de  provas  no  procedimento  de 
fiscalização. 

Prosseguindo  o  desenvolvimento  do  trabalho  focalizamos  o  Processo  Administrativo 
Tributário,  também chamado Contencioso Tributário,  enfatizando o seu conceito,  características, 
fases e princípios que lhes são apropriados e de fundamental importância para o conhecimento do 
agente fiscal no desempenho de sua atividade.

Para concluir o estudo sobre a Verdade Material, considerando que no Direito Tributário a 
verdade está intimamente relacionada com prova, discorremos sobre A busca da Verdade por meio 
de Produção de Prova,  com ênfase na diferença entre verdade material  e verdade formal,  como 
também análise das provas, por intercessão do seu conceito, objeto, meios, finalidade, importância, 
o ônus e por fim a verdade como sistema de garantia.   

2. DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA-FISCAL

2.1. Aspectos Gerais

O Estado,  para  manter  a  estrutura  que  a  compõem,  como  também atender  os  objetivos 
fundamentais delineados na Constituição de 1988 de construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
garantir  o  desenvolvimento  nacional;  erradicar  a  pobreza  e  a  marginalização,  reduzir  as 
desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceito de origem raça, cor, 
sexo, idade e outras formas de discriminação (art.  3º), necessita da  obtenção imprescindível de 
recursos financeiros, para sua concretização. E como obtê-los?

Desde sua origem, o Estado utiliza-se da tributação igual entre os cidadãos, inicialmente com 
o fim de cobrir suas despesas públicas. Com a evolução da sociedade, o Estado passou “a intervir, 
através  da  tributação,  no  mundo  econômico  e  social.  Esta  tributação  deixou  de  sobrecarregar 
igualmente os contribuintes,  respeitando-se, na medida do possível,  sua capacidade contributiva” 
(FRANÇA, 2003, p. 41).  

Um outro aspecto é que, aspirando ao atendimento de suas reais finalidades, o Estado utiliza-
se  necessariamente  da  Administração  Pública,  entendido  em sentido  formal  como “conjunto de 
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órgãos instituídos para consecução dos objetivos do Governo; em sentido material como conjunto 
das funções necessárias aos serviços públicos em geral” (MEIRELLES, 2000, p. 59). 

Com o objetivo de controlar os tributos e conseqüentemente a sua fiscalização, o Estado cria 
a Fazenda Pública, como órgão integrante da Administração, visando gerir as atividades financeiras 
do Estado.  Respeitando os entes  federativos,  em que cada um possui  a  sua Fazenda Pública,  o 
Código  Tributário  Nacional  assim  dispõe:  “Art.  209.  A  expressão  Fazenda  Pública, quando 
empregada  nesta  Lei,  sem qualificação,  abrange  a  Fazenda  Pública  da  União,  dos  Estados,  do 
Distrito Federal e dos Municípios”.

No que tange à função,  genericamente,  consiste  no conjunto de atribuições,  encargos ou 
competências, com a finalidade de atender a determinada atividade de qualquer poder constituído do 
Estado. Sendo assim, pode-se dizer,  igualmente,  que função pública “no Estado Democrático de 
Direito, é a atividade exercida no cumprimento do dever de alcançar o interesse público, mediante o 
uso dos poderes instrumentalmente necessários conferidos pela ordem jurídica” (MELLO, 2004, p. 
27).

Logo, o desempenho da função pública não é desimpedido, livre, contudo vinculado às leis e 
ao atendimento do interesse da coletividade ou da própria Administração, neste contexto ao tratar 
sobre Administração Tributária (Título IV), Fiscalização (Capítulo I),  a quem compete a função 
administrativo-fiscal,  o CTN estabelece: “Art.  194. A legislação tributária,  observado o disposto 
nesta Lei, regulará em caráter geral, ou especificadamente em função da natureza do tributo de que 
se tratar, a competência, e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da 
sua aplicação”.

Essa competência de função, no entanto, não possui caráter ilimitado para seu exercício, os 
limites existem com a prerrogativa de evitar a prática de desmandos e arbitrariedade, por parte da 
autoridade fiscal, em total desrespeito às normas legais existentes.   

2.2. Características

Como  vimos,  a  função  administrativo-fiscal  é  de  responsabilidade  da  Administração 
Tributária  ou Fisco,  órgão da Fazenda Pública,  a  quem compete  arrecadar,  fiscalizar  e  exigir  o 
pagamento  do  tributo  estabelecido  em  lei,  bem  como  orientar  os  contribuintes  no  correto 
cumprimento de seus deveres legais tributários.

O  Fisco,  no  interstício  dos  limites  discricionários  da  autoridade  administrativa  ou  do 
legislador, tem como característica, também, estabelecer procedimentos dos atos administrativos no 
exercício da função fiscal, sempre em obediência aos princípios regentes da Administração Pública: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe a Carta Magna 
de 1988 (art. 37 “caput”).

O primeiro dos princípios, o da legalidade, inerente ao Estado Democrático de Direito, no 
Brasil impõe, não somente à Administração Pública, como a todo ordenamento jurídico a obediência 
total ao que a lei estabelece, conforme a Constituição Federal de 1988: “Art. 5º Todos são iguais 
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perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes  no País  a inviolabilidade do direito  à vida,  à liberdade,  à igualdade,  à segurança e a 
propriedade, nos termos seguintes: (...) II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”.

Essa  obediência  legal,  no  entanto,  difere-se  entre  os  particulares  e  os  administradores 
públicos, enquanto aqueles podem fazer tudo o que a lei não proíbe, estes obrigatoriamente têm que 
obedecer aos ditames legais. MELLO (2004, p. 93) assim se refere: “A Administração só pode fazer 
o que a lei  antecipadamente autorize.  Donde administrar  é prover aos interesses públicos,  assim 
caracterizados  em  lei,  fazendo-o  na  conformidade  dos  meios  e  formas  nela  estabelecidos  ou 
particularizados  segundo  suas  disposições.  Segue-se  que  a  atividade  administrativa  consiste  na 
produção de decisões e comportamentos que na formação escalonada do Direito, agregam níveis 
maiores  de  concreção  ao  que  já  se  contém abstratamente  nas  leis”.  Para  dar  cumprimento  aos 
procedimentos  inerentes  à  função administrativo-fiscal,  atividade  vinculada  ao  poder  público,  o 
princípio da legalidade é a pedra fundamental para o administrador fiscal, neste sentido SEIXAS 
FILHO  (1995,  p.  3)  afirma:  “Todos  os  administradores  públicos  têm  seu  campo  de  ação 
perfeitamente delimitado pela lei,  não podendo agir fora dos parâmetros fixados pelo legislador, 
porquanto sua função própria é de aplicador das leis, é a de fazer as pessoas cumprirem as leis” .

Como se vê, a função do administrador fiscal não é de impor a sua vontade, embora muitos o 
façam  de  maneira  arbitrária  e  irresponsável,  deve  restringir-se  em  total  obediência  legal, 
principalmente quando impõe a terceiros a exigência do imposto devido. Em respeito a toda norma a 
ser atendida na ação fiscal, DABUL (2004, p.29) assim apregoa: “A tributação, ato expropriatório 
que é, deve obedecer aos estritos ditames constitucionais e complementares, e conseqüentemente, às 
leis, que embasadas nesses ditames, surjam, sob pena de invasão do próprio direito de propriedade 
do sujeito passivo. Assim não se pode negar a existência de um procedimento fiscal, de um ato de 
lançamento e de um possível questionamento deste ato, sem que se negue a Constituição Federal, 
sem que se negue vigência aos Direitos e Garantias fundamentais assegurados pela Constituição”.

Confirmando a obediência  ao princípio  da legalidade,  o Código Tributário  do Estado do 
Amazonas,  instituído  pela  Lei  Complementar  nº  19,  de 29 de dezembro de 1997, na seção das 
infrações,  art.  94,  §  2º,  assim  prescreve:  “os  atos  administrativos  não  poderão  estabelecer  ou 
disciplinar obrigação nem definir infrações ou cominar penalidades que não estejam autorizadas ou 
previstas em lei”.

Conclui-se  que  a  Administração  Tributária,  como  órgão  do  Governo  responsável  pela 
arrecadação dos tributos, e o agente público, no exercício fiscal, não possuem o livre-arbítrio para 
agir  na  gestão  do  patrimônio  do  Estado.   Os  encargos  e  deveres  atribuídos  em  lei  há  de  ser 
obedecido em sua totalidade, objetivando a satisfação das necessidades públicas e o interesse da 
coletividade, pois esta é a função do poder público.       

2.3. Dever-Poder Administrativo (Potestade)
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Seja qual for o modelo que adote,  o Estado,  no exercício de sua soberania,  necessita de 
contribuições impostas legalmente ao cidadão-contribuinte correspondente à respectiva capacidade 
econômica, com a finalidade de atender ao interesse público e às necessidades coletivas.

Esse poder de instituir  tributos e exigir o seu cumprimento pelas pessoas (dever legal),  é 
denominado pelos espanhóis e italianos de potestade ou poder de imposição.  

Na criação de tributos,  obedecidas  as limitações  constitucionais  e as prescrições  das leis 
complementares versando, exclusivamente, matérias reservadas pelo texto constitucional, o Estado 
assume o papel  de  legislador,  definindo o respectivo  fato gerador  com uma extensão  maior  ou 
menor,  segundo  as  conveniências  ditadas  pela  política  tributária,  em  geral,  e  a  capacidade 
econômica  do  contribuinte,  em  especial,  como  também  o  de  administrador  na  arrecadação, 
fiscalização e aplicação dos valores arrecadados.

Essa  dualidade  de  ações,  legislar  e  administrar,  exercida  pelo  Estado  podem conduzir  a 
equívocos como esclarece Gian Micheli (citado por FRANÇA, 2003, p. 44):  “Uma vez que se fala 
de poder tributário ou poder de imposição seja para referir-se ao poder legislativo, pertencente ao 
Estado, em primeiro lugar, voltado para a instituição e regulação das prestações pecuniárias, seja 
para indicar o poder da administração Pública que é competente para aplicar as normas tributárias. 
Ambas  as  categorias  são  legítimas,  contanto  que  sejam  consideradas  distintas,  e  não  se  faça 
confusão entre um momento e outro”.

2.3.1. Dever-poder de fiscalizar

Verificamos que a instituição de tributos é privativa das pessoas jurídicas de direito público, 
titulares  do  poder  de  legislar,  cabe  examinar  agora  que  o  titular  do  exercício  da  atividade 
fiscalizadora.  Neste  caso,  compete  ao  Fisco,  órgão  da  administração  tributária,  executar  as  leis 
tributárias, com o fim de cobrar e fiscalizar pagamento dos tributos no exercício ordinário de sua 
função administrativa.

O Fisco, sujeito ativo da relação tributária, como um órgão administrativo, exercerá a sua 
função pública de exigir do sujeito passivo, o cumprimento dos seus deveres jurídicos, impostos, 
especialmente,  pelo  direito  tributário,  e,  genericamente,  pelo  direito  administrativo,  enquanto  o 
sujeito passivo da relação tributária deverá cu

mprir os seus deveres jurídicos específicos, conforme determinarem as normas tributárias. 
Quanto ao dever-poder da autoridade fiscal,  este decorre do próprio ordenamento jurídico 

que impõe o dever de ofício no cumprimento do exercício de arrecadar e fiscalizar, e tem como 
característica  a  obediência  ao  princípio  da  indisponibilidade,  uma  vez  que  “os  bens,  direitos  e 
interesses públicos são confiados a eles apenas para sua gestão, nunca para sua disposição” (ROSA, 
2003, p. 18).

3. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO
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3.1. Conceito

No Direito Tributário entende-se o  procedimento administrativo tributário  como todos os 
atos concernentes à ação de fiscalização,  desde o seu início, até o momento da formalização do 
crédito tributário, se houver. Essa prerrogativa está prevista no art. 43 do Regulamento do PTA do 
Estado do Amazonas, que estabelece o seguinte:

Art.  43.  Considera-se iniciado o procedimento tributário administrativo de apuração das 
infrações  à  legislação  Tributária,  para  fim de excluir  a  espontaneidade  da iniciativa  do 
sujeito passivo:
I – com a lavratura do Termo de Início de Fiscalização, ou intimação escrita para apresentar 
livros fiscais ou comerciais, ou outros elementos de interesse da Fazenda Estadual;
II – com a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal ou Auto de Apreensão;
III  –  com  qualquer  ato  escrito  de  autoridade  competente,  que  caracterize  o  início  de 
procedimento para apuração do débito fiscal.

3.2. Da Ação Fiscal

Entre inúmeras funções da Administração Pública, constam as atividades desenvolvidas pela 
fiscalização de tributos, exercida por agentes públicos, a quem compete proceder ao levantamento 
fiscal e contábil na escrita do contribuinte ou sobre pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, 
que  estiverem obrigadas  ao  cumprimento  de  determinado  tributo,  fazendo-se  por  meio  de  atos 
ordenados sucessivamente que resulta ou não no lançamento tributário ou reconhecimento da não 
existência da obrigação tributária, no período examinado. 

3.2.1. Conceito da ação fiscal

Inerente  a  atividades  fiscalizadoras,  a  ação  fiscal  exige  determinados  procedimentos, 
atendidos ao devido processo legal, que funciona como condição indispensável de validade do ato 
administrativo decorrente da fiscalização que formaliza ou não o crédito tributário. GUIMARÃES 
(2000, p.  13) conceitua  ação fiscal  como:  “Um conjunto de atos administrativos  pelos quais  a 
administração  fazendária,  dentro  de  rígidos  controles  procedimentais  de  sua  conduta  e  de  seus 
agentes procede ao exame sobre determinado ou determinados exercícios,  dentro do mais estrito 
respeito às garantias individuais e ao amplo direito de defesa, relativo a certo contribuinte, ao qual é 
dada  ciência  do  início  da ação  fiscal  através  de  termo escrito  lavrado por  agentes  fazendários, 
esclarecendo-lhe conteúdo, objetivo e propósito da ação desenvolvida; para verificar a exatidão do 
recolhimento  de  seus  impostos,  onde,  em  se  verificando  desconformidade  a  critérios  legais 
preestabelecidos e abstratos, cientificará o contribuinte da infração a estes critérios, através de um 
talão  de auto de infração,  peça impugnável  e  não definitiva,  sujeita  à  revisão por  meio  do rito 

103



próprio e estabelecido por lei como o devido legal para que reconheça ou não o direito pleiteado 
pelo contribuinte.”

Com a evolução da informática, a ação fiscal não se restringe apenas à verificação de um ou 
mais exercícios,  os controles fiscais  são processados de forma quase instantânea,  fornecendo ao 
administrador fiscal mecanismo para ações fiscalizadoras dirigidas que formaliza ou não o crédito 
tributário,  sem  esquecer  que  esse  procedimento  deve  ser  formulado  e  atendido  dentro  devido 
processo legal.36

 
3.2.2. Objetivos da ação fiscal

A  Administração  Tributária,  dentro  dos  limites  de  sua  competência  legal,  tem  o  poder 
discricionário,  a  seu  juízo  de  conveniência  e  oportunidade,  de  escolher  determinados  ramos  de 
atividades ou contribuintes para serem investigados, com o intutito de verificar se estão pagando 
corretamente  o seu  tributo,  como também,  exerce  outras  atividades  de  fiscalização  e  tributação 
sempre visando ao aumento das receitas tributárias do Estado.

E para atingir o real foco da ação fiscal, que é o aumento da arrecadação, duas são as formas 
a serem utilizadas: imediato e mediato.

3.2.2.1. Objetivos imediatos

Os  resultados  estão  relacionados  diretamente  com  a  ação  realizada,  quando  orienta  o 
contribuinte  para proceder corretamente à apuração do seu tributo;  nas fiscalizações de trânsito, 
apreendendo  mercadorias  irregulares,  exigindo  o  pagamento  imediato  dos  tributos  sonegados; 
acompanhamento  direto  de  determinadas  empresas  exigindo  o  pagamento  de  suas  obrigações 
tributárias. 

3.2.2.2. Objetivos mediatos

No  exercício  da  ação,  a  autoridade  fiscal,  ao  descobrir  que  a  conduta  tributável  do 
contribuinte  não foi  corretamente representada nos seus registros fiscais  e contábeis,  ou não foi 
enquadrada apropriadamente na legislação tributária, ou ainda que sua liquidação foi insuficiente, é 
seu  dever  descrever  a  conduta  descoberta  no  auto  de  infração.  Neste  caso,  existindo  ou  não 
questionamento por parte dos fiscalizados, instaurando-se o contraditório,  o objetivo de elevar a 
arrecadação depende do resultado, de decisões administrativas ou judiciais.

36  No Estado do Amazonas, o auditor fiscal, para dar início a uma atividade fiscalizadora, deve estar autorizado por uma 
Designação – documento para fiscalização em “profundidade” incluindo um ou mais exercícios – ou pelo Documento 
de Ação Fiscal (DAF) – para averiguações direcionadas, como, por exemplo, no caso de não recolhimento do ICMS no 
mês.
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3.2.3. Características da ação fiscal

A ação fiscal, como se verifica, está diretamente vinculada à fiscalização tributária, efetuada 
através de um elenco de atividades realizadas entre si, que tem como características fundamentais 
citadas  por  FRANÇA  (2003,  p.  68),  à  orientação  aos  contribuintes,  controle,  investigação, 
inquisição, sanção fiscal e discricionariedade ou não, os quais se passam a analisar.

3.2.3.1. Orientação aos contribuintes

É dever do fisco, colocar à disposição das pessoas físicas ou jurídicas órgãos de atendimento, 
quer sejam através dos plantões fiscais e/ou por órgãos consultivos, sempre a finalidade atender o 
público  em  geral  e  especialmente  os  contribuintes,  de  maneira  rápida  e  eficaz,  na  solução  de 
conflitos de interpretação ou aplicação da norma tributária. 

Ante  as  inúmeras  responsabilidades  tributárias  e  as  constantes  alterações  ocorridas  nas 
legislações, seja na federal, estadual ou municipal, é de importante ajuda o funcionamento desses 
órgãos.

Embora  os  atendimentos,  via  telefônico,  possam  dirimir  dúvida  sobre  interpretações  na 
legislação tributária, entende-se que nas situações de maior complexidade das disposições legais, a 
forma mais segura para o contribuinte obter essas informações é a utilização da consulta tributária 
ou consulta fiscal, formalizada, via processo, por meio de petição à autoridade tributária, expondo 
suas  dificuldades  e  solicitando  as  informações  necessárias  quanto  ao  entendimento  da 
Administração sobre o assunto, com o fim de cumprir com segurança as normas legais, afastando as 
dúvidas e incertezas quanto à questão. 

A consulta fiscal, como uma das garantias dada ao contribuinte pelo Estado para solução dos 
conflitos existentes na interpretação da legislação, segundo RIBAS (2003, p. 91) pode ser entendida 
como:  “Um instituto  orientador  de  natureza  preventiva,  que  se  baseia  no  reconhecimento,  pela 
Administração  Pública,  da  possibilidade  de  sanar  dúvidas  do  contribuinte  sobre  interpretação  e 
aplicação  da legislação  tributária  a  determinado  fato,  bem como sobre  o modo mais  cômodo e 
seguro de lhe dar cumprimento. O Poder Público não pode se distanciar dos princípios da certeza do 
Direito, cujo falta constitui potencial inobservância do mesmo.” 

Quanto  à  decisão  da  consulta  efetuada  pelo  contribuinte,  RIBAS (2003,  p.  92)  expõe o 
porquê  de  sua  importância:  “A  decisão  proferida  na  consulta  reforça  a  garantia  da  segurança 
jurídica, pois facilita aos obrigados tributários o conhecimento e a compreensão das normas que os 
afetam, ao lhe ser antecipada a interpretação que a Administração considera aplicável, ou seja, o 
tratamento jurídico-tributário  aplicável  aos fatos consultados.”   (...)  “Ao responder à consulta,  a 
Administração Fiscal declara  o entendimento oficial  da questão proposta, elucidando a dúvida e 
dando a certeza de direito aplicável à situação específica. Nesse contexto, o Fisco não pode permitir 
arbítrio da autoridade fiscal e nem cuidar dos temas postos sob consulta como se tratasse de direitos 
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de segunda importância;  ao contrário,  princípios  constitucionais,  como o direito  de petição,  por 
exemplo, devem ser respeitados, por garantia segurança de direitos.”

3.2.3.2. Controle fiscal

Na atividade de fiscalização,  também está inserida o controle fiscal,  forma utilizada pela 
administração  no  sentido  de  acompanhar  o  desempenho  da  arrecadação  de  tributos,  seja  de 
determinadas atividades  ou de contribuinte, efetuadas de forma indireta por meio das obrigações 
acessórias (declarações, arquivos magnéticos, recolhimentos) e de forma direta, com fiscalização de 
trânsito,  plantões  24  horas  nos  postos  fiscais  de  fronteira  para  liberação  de  documentos   ou 
monitorando a entrada e saídas de mercadorias.

Em decorrência da atividade econômica do contribuinte e da forma de pagamento do tributo, 
a  lei,  ao instituir  declarações  mensais  ou anuais de informações  fiscais,  tem a visão de dotar a 
Administração Tributária de recursos com o fim de acompanhar o desempenho das empresas no 
cumprimento de suas obrigações, quer acessória ou principal.

No primeiro momento, a Administração Tributária verifica se os contribuintes cumpriram 
com sua obrigação acessória, enviando sua declaração com as informações de suas atividades, o 
descumprimento dessa obrigação, além de incluir na relação de omissos de DAM e poderá ter como 
conseqüência sua inscrição suspensa.  

Desta  maneira,  sendo enviada  a  declaração  nos  prazos  estabelecidos  pela  legislação,  por 
meio do sistema eletrônico de dados (Internet), automaticamente são recepcionadas as declarações 
consistentes e rejeitadas as declarações que apresentam alguma divergência em suas informações, 
com base nos quais são emitidos relatórios de previsão de receita, ao mesmo tempo em que servirá 
para o confronto com o relatório do efetivo recolhimento do tributo. 

Através das declarações encaminhadas pelos contribuintes, a Administração Tributária obtém 
as  informações  necessárias  para  dar  início  à  cobrança  dos  inadimplentes  de  declaração  e  de 
pagamento de tributos por meios de avisos e notificações.

 O controle fiscal, através de relatórios de processamento de dados, fornece à administração 
tributária todos os recursos para decidir sobre cobrança de débitos em atraso, suspensão no cadastro 
fiscal de contribuintes inadimplentes com suas obrigações e principalmente, no entender de Gian 
Micheli (citado por FRANÇA, 2003, p.69) “a administração pode contestar a veracidade dos fatos e 
das circunstâncias aduzidas pelo contribuinte, tornando, assim, necessária ao próprio contribuinte, a 
demonstração da veracidade das próprias afirmações”.

Com base nos dados fornecidos pelo contribuinte,  a autoridade fiscal,  nos limites  de sua 
discricionariedade, programará a efetiva ação fiscal nos livros fiscais e contábeis da empresa.

3.2.3.3. Investigação fiscal
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O legislador ao criar um tributo, seleciona uma conduta indicativa da capacidade econômica 
da pessoa como causa suficiente para pagamento de uma quantia em dinheiro, dessa forma nasce 
para a pessoa física ou jurídica um dever legal de pagar um tributo para o Estado quando praticar 
uma conduta que se identifique com a descrita na lei.

O dever  jurídico  tributário  nasce  no momento  da  ocorrência  do fato gerador  e  deve  ser 
completado por quem de direito, com o pagamento de certa quantia em dinheiro. 

Investigar  os  fatos  jurídicos  que  envolvem todo os  procedimentos  deste  a  incidência  do 
tributo até o seu recolhimento, é dever da fiscalização tributária, neste mesmo sentido Mary Elbe 
Gomes Queiroz (citado por FRANÇA, 2003, p. 70) nos ensina:“A investigação constitui-se em uma 
premissa da ação fiscal, uma fase procedimental preliminar, que encontra seu fundamento na própria 
Constituição Federal, art. 145, § 1º, como um momento anterior ao lançamento tributário em que são 
feitas verificações no intuito de conferir  e comprovar as informações prestadas espontaneamente 
pelos contribuintes ao Fisco e onde se buscam subsídios, apurar irregularidades e formar o conjunto 
de  provas  necessário  à  elucidação  e  demonstração  da  prática  de  enriquecimentos  ilícitos, 
sonegações, infrações ou crimes tributários que, muitas vezes, constituem-se crimes penais”.

Com  a  evolução  tecnológica,  estão  sendo  implantados  métodos  mais  avançados  de 
fiscalização  e  de  investigação  fiscal  através  de  inúmeros  cruzamentos  de  dados,  diversas 
documentações e vários deveres de informação ao Fisco, tudo de forma a ampliar a arrecadação sem 
ampliar efetivamente a carga tributária.

As declarações como DIPJ, DCTF e DIMOB na esfera da Receita Federal, a GI, DAM e 
SINTEGRA do ICMS, a GFIP / SEFIP para fins FGTS e da Previdência Social, são exemplos de 
informações enviadas ao Fisco que serão objetos de cruzamentos de dados e   detecção de diversas 
operações e a análise de suas divergências.

Além  das  informações  entre  órgãos  públicos,  as  administradoras  de  cartões  de  crédito, 
bancos e cartórios têm o dever de enviar constantes informações ao Fisco, por meio de diversas 
declarações fiscais específicas, possibilitando espetaculares cruzamentos matemáticos. 

Ainda  que  o  art.  199  do  CTN  disponha  sobre  a  troca  de  informações  fiscais  entre  as 
entidades da Federação, a Emenda Constitucional nº 42/2003 alterou o artigo 37, acrescentando o 
inciso XXII, da Constituição Federal para determinar que os fiscos da União, Estados e Municípios 
atuem de  forma  integrada  e  providos  de  compartilhamento  de  informações  fiscais,  permitindo, 
portanto, que os dados coletados por cada fisco também sejam utilizados pelos demais.

3.2.3.4. Inquisição fiscal

A marca  do  caráter  inquisitório  na atividade  de fiscalização  é  dada,  segundo a  doutrina 
tradicional e corrente, em aderência ao significado literal do termo (inquirir = indagar, investigar). 
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O Código Tributário do Estado do Amazonas, aprovado pela Lei Complementar n° 19, de 
1997, ao tratar do início do procedimento administrativo fiscal, atividade vinculada e obrigatória, 
assim prescreve: “Art. 92. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer atos de 
fiscalização  lavrará  os  termos  necessários  para  que se  documente  o início  do procedimento,  na 
forma da legislação aplicável, que fixará o prazo máximo para a conclusão daqueles”.

Daí que a autoridade fiscal, no procedimento de fiscalização, não somente pode como deve 
livremente buscar os fatos ou indagar sobre a verdade dos fatos colocados pelo sujeito passivo, por 
meio de alegações, informações ou provas.

Dessa forma, o agente público fiscal, de ofício, está autorizado a investigar o fundamento dos 
fatos surgidos no processo e, tanto quanto necessário e imprescindível, trazê-los à luz para a correta 
aplicação da lei.

O caráter  inquisitório,  portanto,  é  utilizado  pelo  agente  fiscal  na  busca  da  verdade  para 
determinar o valor do tributo, com ajuda ou não do contribuinte. Sobre essa característica da ação 
fiscal  Enrico  Allorio  (citado  por  SEIXAS FILHO,  1995,  p.  49)  lembra:“O  caráter  inquisitório 
processo tributário à semelhança do processo administrativo e do processo penal com respeito à 
pesquisa da prova, o que marca a disparidade de inspiração e natureza em relação ao processo civil 
que é dirigido pelo princípio da disposição da parte, enquanto a autoridade fiscal tem a faculdade de 
indagar,  inspecionar,  controlar,  de requisitar  informações ou dados usados os poderes de polícia 
tributária investigativa.”

 Com o início da ação fiscal, não compete ao sujeito passivo inquirir à autoridade fiscal os 
motivos que levaram a Administração a colocá-lo no rol da empresas fiscalizadas. Nesta fase não 
cabe invocar os princípios do contraditório e da ampla defesa, é seu dever apenas de prestar todas as 
informações que originaram o fato gerador de sua obrigação, como é também dever do agente fiscal 
proceder  ao  levantamento  dos  fatos  tributários,  sempre  em obediência  ao  princípio  da  verdade 
material.

Reportando-se a relevância do dever de comprovar os fatos mais próximos da realidade, 
assim enfatizou Carlos Palao Taboada (citado por SEIXAS FILHO, 1995, p. 51):“A apreensão ou 
percepção  dos  fatos  relevantes  para  tributação  pela  autoridade  é  feita  através  de  documentos, 
declarações,  registros  contábeis  e indícios  outros,  meios  de provas  estes  que devem servir  para 
certificar que o ato administrativo foi produzido dentro do que exigem as normas legais.” 

A coleta das provas durante a ação fiscal, por meio da investigação, é de suma importância 
para o deslinde de todo o procedimento administrativo fiscal,  os quais deverão ser devidamente 
relatados e anexados no documento de lançamento tributário,  o qual deverá ser preenchido com 
todos os elementos exigidos no art. 55 do Regulamento do PTA/79, que diz:

 “Art.  55.  O Auto de Infração  e Notificação  Fiscal  ou Auto de Apreensão  deverá 
conter:
I – dia, hora e local da lavratura;
II – nome, qualificação e domicílio do autuado e das testemunhas, se houver;
III – relato minucioso da infração;
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IV  –  citação  expressiva  do  dispositivo  legal  infringido,  inclusive  o  que  fixa  a 
respectiva sanção;
V – referência aos elementos que serviram de base para lavratura do auto;
VI – referência expressa ao Termo de Fiscalização ou ao Auto de Apreensão;
VII – demonstrativo dos tributos devidos;
VIII – cálculo dos tributos e multas devidos;
IX – intimação do autuado para defender-se ou recolher os tributos e multas apuradas, 
no prazo de defesa, com a redução cabível;
X  –  descrição  de  quaisquer  outras  ocorrências  que  possam  melhor  esclarecer  o 
processo.” 

Se  o  agente  fiscal  compreendesse  a  importância  de  se  juntar  ao  Auto  de  Infração  e 
Notificação Fiscal a materialidade das provas para demonstração da verdade do fato imponível, ao 
mesmo tempo observasse todas as exigências  legais  para sua lavratura,  daria maior  segurança e 
agilidade para cobrança do débito em todas as esferas, no âmbito administrativo, em dívida ativa ou 
judicial.

A juntada da prova no processo ajudaria a formação da convicção do julgador, embora este 
tenha plena liberdade para colher a prova que entender necessária para o seu convencimento, por 
certo, evitar-se-ia o julgamento de inúmeros processos improcedentes ou nulos. Isto porque o agente 
fiscal  raramente  consegue,  anos mais  tarde,  resgatar  os  elementos  que serviram de base para o 
trabalho realizado, pois inúmeros contribuintes encerraram suas atividades. 

3.2.3.5. Sanção fiscal

O  agente  público  no  desempenho  de  suas  funções  fiscais,  ao  constatar  qualquer 
irregularidade  na  escrita  do  sujeito  passivo  procederá  à  constituição  do  crédito  tributário,  pelo 
lançamento, procedimento este com objetivo de determinar a matéria tributável, calcular o montante 
do tributo devido e propor aplicação da penalidade cabível.

Propor ou aplicar a sanção fiscal é próprio da atividade fiscalizadora ao comprovar qualquer 
irregularidade cometida pelo sujeito passivo, e não compete ao agente público, em suas atividades 
fiscais,  emitir  qualquer  juízo de valor  quanto aos  aspectos  de dolo ou culpa  diante  das  normas 
tributárias não observadas, porém é de sua competência a aplicação de penalidade nos casos em que 
a infração tenha ocorrida, mesmo de forma involuntária.

O legislador  ao  cominar  penalidades  para  infrações  tributárias  “tem o  condão  de  tornar 
desinteressante economicamente para o contribuinte a prática de ilícitos, simulações ou fraudes, e 
até mesmo a impontualidade no recolhimento dos tributos” (FRANÇA, 2003, p.72). 
  
3.2.3.6. Discricionariedade

Falar em discricionariedade é falar da liberdade que a Administração ou o agente público 
possui de praticar atos administrativos conforme sua conveniência, oportunidade e conteúdo, porém, 
dentro dos limites de legalidade.
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A discricionariedade dos agentes fiscais é uma obrigação emanada da lei e não uma escolha é 
“decorrente da qualidade do fisco como credor dos tributos, ou seja, titular da pretensão tributária, 
competindo-lhe zelar para que tais tributos sejam carreados aos cofres públicos no momento certo, 
nos valores estabelecidos e na forma prescrita na norma que instituiu” (FRANÇA 2003, p. 53).

No curso do procedimento  de fiscalização,  compete  à  autoridade  lançadora  a  emissão  de 
juízos técnicos, aplicados aos casos concretos, na apreciação e decisão de qual indício ou prova é 
suficiente  para imputação  do valor  a ser lançado,  vejamos  o que diz  SEIXAS FILHO (1995,  p. 
33): “Margem de livre apreciação é como Alberto Xavier prefere denominar a liberdade que possuem 
as autoridades fiscais para a valorização das provas indiciárias, e para concretização de um conceito 
indeterminado, em que, mesmo existindo uma possibilidade de pluralidade de decisões concretas, 
somente uma das soluções é a correta.” 

Toma-se  como  exemplo,  o  levantamento  fiscal  da  produção  de  determinada  indústria, 
conhecendo-se  previamente  a  quantidade  de  matéria-prima  e  os  insumos  utilizados  no  processo, 
utilizando-se de índice técnico devidamente aprovado, o que possibilita à autoridade fiscal alcançar, 
com razoável  grau de certeza,  a produção estimada para efeitos de comparação com os números 
registrados na contabilidade do contribuinte. 

Igualmente  vale-se da discricionariedade  técnica,  obtida  pela  experiência,  conhecimento  e 
capacitação,  é  que  a  autoridade  fiscal  estabelece  os  itens  a  serem  contados  para  fins  de 
desenvolvimento do roteiro denominado levantamento quantitativo de estoque em uma sapataria, por 
exemplo. 

A escolha do método, certamente, depende das características do contribuinte fiscalizado, do 
alcance da verificação e de outros fatores observados antes do início da ação fiscal,  passíveis de 
serem discutidos na fase de planejamento. 

Assim  sendo,  o  agente  da  fiscalização,  no  cumprimento  da  ação  fiscal,  estará  a  todo  o 
momento emitindo juízos acerca da validade de determinada prova e da técnica mais apropriada, seja 
no ato do flagrante fiscal ou em trabalho de auditoria. 

É pela aplicação das técnicas de fiscalização aos conceitos legais, com a subsunção do fato à 
norma, que o agente do Fisco concretiza o comportamento do contribuinte em valores financeiros, 
coletando, analisando provas e utilizando-se de levantamento apropriado, com o objetivo de conferir 
se os valores declarados estão em conformidade com o montante apurado. 

Portanto, a definição dos contribuintes a serem fiscalizados e até mesmo o estabelecimento 
das operações a serem verificadas, a partir do planejamento fiscal, não retira do agente a prerrogativa 
de  emitir  juízos  técnicos,  em  busca  do  melhor  método  e  da  prova  mais  robusta  no  curso  do 
procedimento administrativo tributário. O Regulamento do ICMS do Estado do Amazonas, aprovado 
pelo  Decreto n° 20.686/1999, assim prescreve: 

Art. 159. O movimento real das saídas tributáveis, realizadas por estabelecimento pertencente 
a qualquer contribuinte do ICMS, poderá ser apurado, em determinado período através de 
levantamento fiscal, no qual serão utilizados os meios indicados neste Capítulo, bem como 
outros elementos informativos, previsto na legislação.

110



Art. 160. No levantamento fiscal, conforme o caso sob análise, serão levados em conta:
I – o valor das entradas;   
II – o valor das mercadorias saídas ou dos serviços executados;   
III – os valores de estoques inicial e final de mercadorias;   
IV – o valor das despesas de frete, seguro e embalagem das mercadorias;   
V – o valor dos encargos administrativos do estabelecimento;   
VI – o valor das receitas e das despesas reconhecidas;   
VII – o lucro do estabelecimento;
VIII – o percentual de perda ou quebra no processo industrial.

  
3.2.4. Princípios da ação fiscal

A palavra “princípio” origina-se do termo latino  principium, com o significado de origem, 
começo, razão,  causa primária de qualquer processo. 

Com o sentido de “fundamento de raciocínio”, usada por Platão e  como a “premissa maior 
de  uma  demonstração”,  segundo  Aristóteles,  o  princípio foi  sintetizado  por  Kant  como  “toda 
proposição geral que pode servir como premissa maior num silogismo”. Portanto, como ponto de 
partida que é, ao mesmo tempo alicerce em qualquer Ciência, princípio “pressupõe, sempre, a figura 
de um patamar privilegiado, que torna mais fácil a compreensão ou demonstração de algo. Nesta 
medida, é, ainda, a pedra angular de qualquer sistema”.  (CARRAZZA, 2000, p. 30).  

Para definir princípios, o jurista Paulo de Barros Carvalho (citado por RIBAS, 2004, p. 42) 
entende  como  sendo  “linhas  diretivas  que  informam e  iluminam  a  compreensão  de  segmentos 
normativos, imprimindo-lhe um caráter de unidade relativa e servindo de fator de agregação num 
dado feixe de normas.” 

Enfatizando a sua importância Souto Maior Borges (citado por RIBAS, 2004, p. 43) assim 
descreve “o princípio, portanto, onde está o que mais grandioso no texto constitucional. Nas origens 
habita  a grandeza,  inclusive no texto normativo,  e o princípio tem esta função; quem domina a 
sistemática dos princípios há de dominar, ipso facto, a sistemática constitucional toda.” 

No sistema jurídico,  como em outras  áreas  social  e humana,  os  princípios  servem como 
vetores  de  conduta  e  possibilita  maior  compreensão  de  seus  atos  normativos.  Conhecer  cada 
princípio, inerente às suas atividades, é dever de todo aplicador da lei.

Na  relação  entre  Fisco  e  contribuinte,  decorrente  de  relações  jurídicas  obrigacionais, 
fundamentada em fatos determinados em lei, resulta de um lado (sujeito passivo) a obrigação de 
recolher tributo devido, e de outro lado o dever de verificar se o cumprimento da obrigação está em 
conformidade com as normas legais vigentes (sujeito ativo). 

O  ato  de  averiguar  se  o  recolhimento  efetuado  pelo  contribuinte  está  na  forma  e  valor 
correto, a autoridade fiscal além de obedecer à norma legal, deve observar também os princípios 
vinculados à sua função por ser um agente público, os quais passamos a enumerar: 

a) os princípios constitucionais da Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência); 
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b) princípios constitucionais do Direito Administrativo (supremacia do interesse público sobre o 
interesse privado, finalidade,  razoabilidade,  proporcionalidade,  motivação e controle  judicial  dos 
atos administrativos); 

c) os princípios decorrentes do Regime Jurídico Administrativo (obrigatoriedade do desempenho da 
atividade pública,  controle  administrativo,  isonomia,  inalienabilidade dos direitos  concernentes  a 
interesses públicos, controle jurisdicional e hierarquia);

 d)  princípios  da  Atividade  da  Fiscalização  Tributária  (oficialidade,  razoabilidade,  autoridade 
competente, boa-fé e da lealdade entre Fisco e Contribuinte).  

Como o objeto de nosso trabalho está direcionado às funções do Fisco, priorizamos a análise 
dos  princípios  norteadores  procedimento  da  ação  fiscal:  objetividade;  audiência  do  interessado; 
instrução probatória ampla, regular e pertinente; preclusão do procedimento; revisibilidade imediata; 
representação  e  assistência;  verdade  material;  oficialidade  e  gratuidade,  citados  por 
EMERENCIANO (1995, p. 172), os quais se passam a analisar:
 
3.2.4.1. Da Objetividade da ação fiscal

Nos direitos e garantias fundamentais a Constituição de 1988, no seu art. 5º, garante a todos 
o direito à “inviolabilidade à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Esses 
direitos irrenunciáveis  e imprescritíveis “formam o mínimo de exigência para que todos possam 
viver e desenvolver livremente suas atividades lícitas” no dizer de Manorco e Souza (citado por 
CARRAZA, 2000, p. 275).

O contribuinte ao se estabelecer para desempenhar suas atividades comerciais, industriais ou 
de  serviço,  atendendo às  normas  impostas  pelo Estado para  o  cumprimento  de  suas  obrigações 
fiscais,  o faz consciente  das garantias  que o Estado lhe dá quanto ao direito  à  propriedade e à 
segurança jurídica.

Ao  comentar  sobre  a  segurança  jurídica,  esse  importante  princípio  constitucional  que 
fundamenta uma das garantias do indivíduo como integrante  do Estado Democrático de Direito, 
MELLO (2004, p.113) assim se expressa: “O princípio da segurança jurídica coincide com uma das 
mais  profundas aspirações  do Homem:  o da segurança em si  mesma,  o da certeza  possível  em 
relação  ao  que  o  cerca,  sendo  esta  uma  busca  permanente  do  ser  humano.  É  a  insopitável 
necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente estável o 
que  permite  vislumbrar  com alguma previsibilidade  o futuro;  é  ela,  pois,  que enseja  projetar  e 
iniciar, conseqüentemente – e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso -, comportamentos cujos 
frutos são esperáveis a médio e longo prazo. Dita previsibilidade é, portanto, o que condiciona a 
ação humana. Esta é a normalidade das coisas”.
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O princípio da objetividade da ação fiscal, fundamentada no princípio da segurança jurídica, 
garante ao contribuinte que nenhum agente fiscal tem o direito de adentrar em seu estabelecimento 
para dar início a qualquer espécie de procedimento fiscal, sem proceder à devida formalização do 
que irá realizar, inclusive concedendo-lhe os prazos para apresentação dos documentos e conclusão 
dos trabalhos. 

Nesse sentido, utilizando-se dos mesmos termos que dispõe o art. 196 do CTN, o Código 
Tributário do Estado do Amazonas – CTE, assim determina: “Art. 92. A autoridade administrativa 
que proceder ou presidir a quaisquer atos de fiscalização lavrará os termos necessários para que se 
documente o início do procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo 
para a conclusão daquelas. Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados 
sempre  que possível  em um dos livros fiscais  exibidos;  quando lavrados em separado, deles se 
entregará ao contribuinte, cópia autenticada pela autoridade a que se refere este artigo”.

Esse  procedimento  se  faz  necessário  para  excluir  a  espontaneidade  do  fiscalizado,  não 
surtindo qualquer efeito consultas ou pagamentos referentes a fatos ocorridos no período examinado, 
após termo de início do procedimento fiscal, conforme dispõe o Código Tributário do Estado do 
Amazonas, instituído pela Lei Complementar n. 19/97:

Art. 135. Considera-se iniciado o procedimento tributário-administrativo de apuração das 
infrações  à  legislação  tributária,  para fim de excluir  a  espontaneidade  da iniciativa do 
sujeito passivo:
I  –  com  a  lavratura  do  Termo  de  Início  de  Fiscalização,  ou  intimação  escrita  para 
apresentar  livros  fiscais  ou  comerciais  ou  outros  elementos  de  interesse  da  Fazenda 
Estadual;
II – com a lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal ou do Auto de Apreensão;
III  –  com qualquer  ato  escrito  de  autoridade  competente,  que  caracterize  o  início  do 
procedimento para apuração do débito fiscal.

3.2.4.2. Da Audiência do interessado

No  desempenho  do  procedimento  fiscal  o  agente  fiscal,  respeitando  os  princípios  da 
indisponibilidade do interesse público e legalidade,  realiza  o exame na escrita  e documentos  do 
contribuinte com objetivo de efetuar o lançamento do crédito tributário, se for o caso.

Durante  esse  período  que  o  agente  fiscal  busca  elementos  para  a  concretização  do  fato 
imponível,  muitas  vezes  se  faz  necessário  à  oitiva  do  contribuinte  visando  esclarecimentos  de 
eventos ligados ao objeto fiscalizado, sempre em busca da verdade material.

Este princípio também chamado de participação do interessado, EMERENCIANO (1995, p. 
178)  assim  denomina  pelos  seguintes  motivos:  “Tem  a  finalidade  de  atender  ao  mandamento 
constitucional  pelo  qual  a  elaboração  de  decisões  que  resultem  na  imposição  de  deveres  ou 
penalidades prescindem de regular contraditório. O direito ao contraditório não é princípio exclusivo 
da aplicação em processos judiciais, mas é válido também em qualquer procedimento que possa 
atingir conseqüentemente a esfera patrimonial do cidadão, mormente quando se trata de tributo”.
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O princípio impõe,  também, que é direito  do fiscalizado manter-se em plena ciência  das 
circunstâncias  e  fatos  relacionados  durante  o  procedimento  da  ação  fiscal,  pois,  como  tem  a 
responsabilidade de manter a escrituração fiscal e contábil de toda sua atividade econômica  com a 
finalidade de pagar o seu tributo, é seu direito conhecer das investigações a serem realizadas e dos 
resultados dessas investigações. 

Ao referir-se sobre procedimento da ação fiscal, em que de não existem provas produzidas 
pelas  partes,  sobre o contraditório  assim se refere  Arruda Alvim (citado por  EMERENCIANO, 
1995,  p.  180):  “Nas  relações  procedimentais  entre  Fisco  e  particulares,  a  lei  reconhece,  a  este 
último, amplas possibilidades de defesa, que se exprimem em larga medida, sob forma dialética de 
uma  controvérsia  formal  de  razões,  assumida  como  garantia  de  uma  rigorosa  averiguação  da 
verdade material e de uma objetiva aplicação da lei”.

A importância deste princípio está embasada nos princípios constitucionais evidenciados nas 
garantias individuais, entre eles o contraditório.

3.2.4.3. Da Instrução probatória ampla, regular e pertinente

O princípio  da  instrução  probatória  ampla  consiste  na  intensidade  usada  pela  autoridade 
fiscal e pelo contribuinte com o intuito precípuo de buscar a verdade material. Ambos procuram 
demonstrar  a  efetiva  ocorrência  do fato  jurídico  tributário,  o  devido cumprimento  da obrigação 
tributária e, por meio das provas colhidas, sedimentam ato administrativo, servindo, sobretudo, para 
se certificar de que foi produzido dentro das exigências das normas legais.

Na busca da verdade do fato jurídico tributário, o agente fiscal deve atender aos princípios 
norteadores da ação administrativa, legalidade, finalidade, motivação, publicidade, razoabilidade e 
proporcionalidade,  bem  como  às  garantias  constitucionais  do  contribuinte,  garantias  estas 
asseguradas contra o abuso e arbitrariedade, o atendimento a esses limites na ação fiscal é que se 
denomina de regular instrução probatória.

Sobre essa busca de provas para demonstrar a verdade nos procedimentos administrativos, 
assim se manifesta SEIXAS FILHO (1995, p. 51): “Se o ato administrativo é resultante de um livre 
convencimento  da  autoridade,  firmando  unilateralmente,  o  cidadão  ou  contribuinte  sujeito  às 
conseqüências jurídicas desse ato tem o direito de questionar a sua conformidade com a  lei de 
regência, motivo pelo qual não se pode prescindir da apropriada comprovação dos dados apurados 
pela autoridade competente, pois não só a autoridade superior deve examinar o ato ocorrido, como, 
também, o juiz deve formar seu próprio convencimento, cada qual com regras jurídicas próprias, 
com apoio nas provas juntadas no procedimento administrativo”.

3.2.4.4. Da Preclusão do procedimento

Encerrado  o  procedimento  da  ação  fiscal,  no  qual  foram atendidos  todos  os  requisitos, 
técnicas  e  princípios  indispensáveis  para  o  seu  cumprimento,  não  se  chegando  ao  resultado 
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almejado, ou seja, cobrança de imposto devido, ou ainda tendo, como conseqüência, o lançamento 
do crédito tributário por conduto de Auto de Infração, não cabe à administração fiscal autorizar a 
revisão do período analisado.

Esse  princípio  decorre  de  um ato  administrativo  vinculado,  no  qual  o  agente  fiscal,  ao 
concluir o trabalho realizado, descreve todos os fatos ou circunstâncias que originaram ou não o 
lançamento tributário por meio de um documento chamado Termo de Encerramento de Fiscalização. 

Razão pela qual não é pertinente  falar  em revogação ou invalidação e “isso em nada se 
conflita com o direito que tem a Administração Pública de rever e anular seus próprios atos, pois, 
mesmo  nessas  circunstâncias,  somente  situações  objetivas  e  motivadas  autorizam  a  revisão  ou 
anulação” (EMERENCIANO, 1995, p. 20l).
   
3.2.4.5. Da Revisibilidade imediata

No decorrer da ação fiscal, surgindo situações desfavoráveis ao fiscalizado, este princípio 
permite que sejam revistas antes do encerramento do procedimento fiscal, apresentando ao agente 
fiscal documentos a serem analisados que modificariam a formação de sua convicção ou solicita 
conferência de dado ainda não averiguado pela autoridade fiscal, sendo que, se este não atender, 
pode o fiscalizado se dirigir  à autoridade superior hierárquica para ver atendida sua solicitação, 
devendo ser devidamente motivada qualquer decisão a ser tomada.

O princípio da revisibilidade imediata possui estreita vinculação com o princípio da verdade 
material,  “pelo  qual  a  busca  da certeza  das  situações  deve  estar  presente  em todo o  tempo  da 
realização  do  procedimento,  descabendo  imaginar  que  o  mesmo  deve  desenvolver-se  de  forma 
ilhada restando ao contribuinte somente o exercício da impugnação” (EMERENCIANO, 1995, p. 
202). 

3.2.4.6. Da Representação e da assistência

Como  o  próprio  nome  define,  o  princípio  da  representação  e  da  assistência  permite  ao 
contribuinte, principalmente nos levantamentos que dependem de conhecimento técnico específico, 
que  seja  assistido  ou  representado  no  decurso  desses  procedimentos,  e  que,  cocomitantemente, 
peritos  de  confiança  do  fiscalizado  possam  assistir  e  acompanhar  junto  à  administração  fiscal 
exames técnicos, sempre em busca da verdade material e das provas a serem juntadas no processo 
administrativo.

Como se percebe, o princípio da representação está diretamente vinculado ao da Instrução 
probatória ampla.

3.2.4.7. Da Verdade material
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O princípio da verdade material na ação fiscal traduz-se na competência legal da autoridade 
administrativa em examinar  os documentos do contribuinte,  com a finalidade de constatar  se os 
recolhimentos e informações tributárias por ele escrituradas e encaminhadas à Fazenda Pública são 
verdadeiros  ou até  mesmo com a visão  de obter,  caso  as  informações  não estejam conforme a 
realidade apresentada, a verdadeira conduta sujeita a tributação, seja por omissão, falsidade material, 
ou por simples erro, em qualquer circunstância hão de ser usados  pela autoridade fiscal os deveres-
poderes colocados à sua disposição pelo legislador tributário.

Na busca da verdade material a autoridade fiscal não está sujeita à prática de formalismo 
rígido, exigido no princípio da verdade formal, porém, exige-se o atendimento dos princípios, atos, 
regras  e  procedimentos  estabelecidos  na  legislação  aplicável.  Sobre  verdade  material  no 
procedimento administrativo tributário ensina James Marins (citado por DABUL, 2004, p. 62): “Em 
se tratando do processo judicial de caráter cível, constata-se que ao magistrado não é lícito tomar a 
frente do processo e determinar  ex officio a produção das provas que entender indispensáveis. No 
procedimento  e  no  processo  administrativo  tributário  a  autoridade  administrativa  pode  e  deve 
promover  diligências  de  averiguação  e  probatórias  que  contribuam  para  a  aproximação  com a 
verdade objetiva ou material”.

Em todo nosso estudo sobre procedimentos da ação fiscal temos verificado uma constante 
busca da verdade dos atos e fatos com repercussão tributária, o que não compete apenas à autoridade 
fiscal  impulsionada  pelo  dever  de  ofício,  mas  também  é  de  competência  do  contribuinte, 
fundamentada em garantias implementadas no Estado Democrático de Direito. Portanto, a ambos, 
administração fazendária e contribuinte, cabe não só alegar, como principalmente produzir provas 
que criem condições de convicção favoráveis ao que se pretende. 

3.2.4.8. Da Oficialidade

Oriundo  do  princípio  da  legalidade,  o  princípio  da  oficialidade  impõe  aos  órgãos  da 
Administração Pública o impulso de offício dos atos e procedimentos inerentes à sua competência, 
independentemente de solicitações externas.

O princípio da oficialidade se faz sentir no desempenho da função fiscalizadora, quando o 
agente  fiscal  investiga  se  os  pagamentos  dos  tributos  foram atendidos  em conformidade  com a 
legislação em vigor e, ao exigir o cumprimento dos deveres legais pelos contribuintes ou não, faz-se 
com o encargo da própria administração e seu impulso se dá de ofício até o término da fiscalização e 
dentro dos prazos limites estabelecidos em lei.

3.2.4.9. Da Gratuidade

O princípio da gratuidade, como o próprio nome conceitua, desenvolve-se em dois sentidos, 
de um lado, o ônus de todo o procedimento fiscal é assumido pela administração,  não podendo, 
portanto, causar ônus ao administrado, por outro lado, o desenvolvimento dos atos de fiscalização 
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não pode embaraçar ou dificultar o desempenho normal das atividades do fiscalizado, ao mesmo que 
nenhuma despesa será exigida do contribuinte, com referência ao levantamento fiscal ou contábil 
realizado em sua escrita. 

Concluída a análise dos princípios norteadores da ação fiscal, verifica-se a importância em 
atendê-los no procedimento de ação fiscal, pois o seu descumprimento e inobservância “refletem-se 
inexoravelmente por sobre a validade do ato administrativo do lançamento tributário e do auto de 
infração” (EMERENCIANO, 1995, p. 205).     

3.3. Do Lançamento Tributário e a Prova

3.3.1. Conceito de lançamento

Recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com base no art. 146, III, “b” como lei 
complementar,  o  Código  Tributário  Nacional,  Lei  5.172,  de  1966,  em seus  artigos  142  a  150 
estabelece sobre a constituição e modalidade do lançamento em matéria tributária.

O conceito de lançamento tributário está associado à previsão legal inserida no art. 142 do 
CTN, que assim dispõe: “Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito  tributário  pelo  lançamento,  assim  entendido  o  procedimento  administrativo  tendente  a 
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, 
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor aplicação 
da penalidade cabível.  Parágrafo único.  A atividade administrativa do lançamento é vinculada e 
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional”.

Independente do que a doutrina dispõe sobre interpretação do lançamento, o objeto de nosso 
estudo  se  processa  sempre  na  busca  da  verdade,  neste  caso  através  do  lançamento,  e  como  o 
dispositivo  do  CTN  menciona  o  procedimento,  fica  subentendido  “como  o  conjunto  de  atos 
tendentes a verificar a ocorrência ou não do fato gerador para o Código ou da hipótese de incidência 
para  a  doutrina.  Este  conjunto  de  atos  mencionados  constitui-se  na  investigação  probatória  da 
ocorrência do fato possível de tributação” (DABUL, 2004, p. 94).

Sendo  assim,  compete  à  autoridade  administrativa  no  lançamento  tributário,  aplicar  a 
legislação tributária para distinguir o dever tributário de um sujeito passivo, seguindo os princípios 
regentes  do  exercício  da  função  administrativa:  verdade  matéria,  oficialidade,  informalidade  e 
legalidade objetiva.

3.3.2. A verdade como garantia do lançamento

A  garantia  de  que  o  lançamento  atendeu  às  exigências  pretendidas  e  praticadas  pela 
administração pública é o que se deseja em última análise no processo administrativo fiscal, neste 
contexto, para dar sustentabilidade ao lançamento tributária, exige-se a busca da verdade material 
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durante a investigação e inquisição fiscal no curso da ação fiscal, com a finalidade única de obter as 
provas necessárias para a manutenção do fato imponível.

Sobre a verdade como sustentáculo do lançamento, com muita propriedade DABUL (1995, 
p. 99) assim afirma: “No curso tanto do processo administrativo fiscal quanto no do procedimento 
administrativo, somente a verdade efetivamente produzida e alcançada pode sustentar lançamento 
válido. Não há que se admitir tributação por mera confirmação de ato produzido supostamente de 
acordo com os  requisitos  e  formas  necessários  à  sua  validade,  posto  que,  se  não  envidados  os 
esforços na busca da verdade, com a correta e legítima investigação dos fatos, não há que se admitir 
lançamento válido”.

Falar sobre a verdade é falar sobre a o resultado da produção ampla de provas, e não cabe 
somente à administração fiscal apresentá-las, mas também ao contribuinte, nos casos que resistam a 
pretensão fiscal, contestar o fato imponível.  

3.3.3. Da prova antes do processo

Os  documentos  apresentados  pelo  sujeito  passivo,  por  solicitação  da  autoridade 
administrativa,  durante  a ação  fiscal,  muitas  vezes  passam a compor  o processo administrativo. 
Neste caso estamos diante de produção de prova pelo contribuinte.

Acontece  que,  esporadicamente,  o  contribuinte  fornece  subsídio  e  planilhas  para  que  o 
agente  fiscal  apenas lavre o auto de infração,  e descarte  os documentos  por ele apresentado ou 
utilize apenas pontualmente.

Os documentos produzidos pela administração pública ou contribuinte, mesmo as obtidas no 
decorrer do procedimento de fiscalização, é de importância fundamental a manifestação de qualquer 
das partes acerca dos documentos produzidos pela outra, com o feito de garantir o contraditório e a 
ampla defesa. 

3.3.4. A produção de prova no procedimento de fiscalização

Do  que  foi  exposto,  verifica-se  que  a  busca  da  verdade  material  no  procedimento 
administrativo  é  fundamental  para  a  validade  do  lançamento,  igualmente  deve-se  atender  ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa para confirmar essa validade, do mesmo modo não há 
que se cercear a produção de quaisquer provas.

Dessa forma, confirmando a importância da produção de provas no curso da fiscalização e 
sua validade, resumidamente DABUL (2004, p. 106) afirma: “Não há lançamento válido que não se 
sustente em fatos efetivamente ocorridos e nos moldes como pretendido pela administração Pública. 
Assim,  todo  rol  de  documentos  e  demais  provas  que  venham  a  ser  produzidos  no  curso  do 
procedimento de fiscalização são primordiais à sustentabilidade do lançamento válido, desde que, 
obviamente, constituam espelho da verdade dos fatos”.
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Diante dos conceitos,  objetivos,  características  e princípios,  não restam dúvidas quanto à 
importância da produção de provas em todo o procedimento de fiscalização. 

Despertar  a  consciência  do  agente  fiscal  sobre  o  fundamento  da  verdade  dos  fatos  que 
conduzirá ao lançamento tributário é fator determinante para a recuperação da receita desviada por 
qualquer meio de evasão fiscal.

4. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

4.1. Conceito

Também chamado de contencioso tributário, o processo administrativo tributário se entende 
como “o momento da interposição da impugnação do lançamento tributário pelo sujeito passivo. 
Instala-se, neste momento, a resistência do contribuinte notificado contra a pretensão do Estado na 
cobrança do crédito que julga ser a ele devido” (KOCH, 2003, p.15). 

Esse procedimento tem como fundamento legal o art. 236, da Lei Complementar n° 19/97, 
que instituiu o Código Tributário do Estado do Amazonas, nos termos que se seguem:

Art.  236.  O  Procedimento  Contencioso  Tributário-Administrativo  instaura-se  na 
órbita administrativa por:
I – reclamação, por escrito, do contribuinte ou representante legal, contra lançamento 
do crédito tributário decorrente de:
a) Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF);
b) Auto de Apreensão (AA);
II – revogado
III – revelia do infrator.
Parágrafo  Único.  É  garantida  ampla  defesa  na  esfera  administrativa,  na  forma 
estabelecida no Regulamento.

4.2. Características

O processo administrativo tributário é regido por determinados atos processuais que serão 
obedecidos pela autoridade fiscal e pelo contribuinte, independente das características que lhes são 
peculiares, a seguir delineadas:

1)  é  regido  pelo  direito  público  que  lhe  dá  o  impulso  oficial  para  solução  do  conflito, 
diferentemente da lide entre particulares, onde o juiz só opera se as partes assim exigirem;

2) administrativamente, as decisões definitivas não fazem coisa julgada, é de competência do 
Poder Judiciário dizer o direito entre as partes de um processo, de forma definitiva, portando as 
decisões  definitivas  no  âmbito  administrativo  não  podem  ser  recorridas,  porém  podem  ser 
reformadas pelo Judiciário;
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3) é admitido o julgamento extra petita, nos casos que se admite reduzir a aplicação da multa 
ao percentual devido para a multa aplicada, corrigindo o lançamento, mesmo que o contribuinte não 
tenha questionado essa situação;

4)  a  relação  Fisco  e  contribuinte  é  sempre  decorrente  de lei,  não podendo ser  oposta  à 
Fazenda Pública convenções particulares entre as partes;

5) o processo tributário administrativo é todo escrito, todos os fatos, provas ou declarações 
devem ser reduzidos a termo, formando prova documental;

6) o processo administrativo tributário é gratuito, de forma simples ou formalismo moderado, 
podendo o contribuinte ou representando acessar aos autos a qualquer momento.

4.3. Princípios do Processo Tributário

No procedimento administrativo, mais precisamente no item 3.2.4 ao falar sobre princípios 
da  ação  fiscal  enfatizamos,  com estrita  precisão,  o  significado  da  palavra  e  a  importância  dos 
princípios  para nosso estudo. Agora veremos os princípios que regem o processo administrativo 
tributário,  sendo  dentre  outros  requisitos  de  valor:  a  legalidade  objetiva,  a  oficialidade,  a 
informalidade,  a verdade material.

4.3.1. Da Legalidade objetiva

O  princípio  da  legalidade  não  é  próprio  do  sistema  tributário,  ele  alcança  a  todo  o 
ordenamento  jurídico,  pois  é  decorrente  da  Constituição  Federal  e  está  inserido  no  art.  5º,  II 
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.

A  partir  desse  princípio  é  que  surge  a  legalidade  tributária  prevista  no  art.  150,  II,  da 
Constituição no qual assegura ao contribuinte que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”.

Indubitavelmente, o princípio da legalidade objetiva consagra-se em um dos princípios mais 
importantes  inseridos  em nossa  Carta  Magna,  pois  oferece  garantias  que  a  obrigação  tributária 
depende de estipulação expressa e anterior de lei.

Sobre o princípio da legalidade objetiva, CARRAZZA (citado por CASTRO, 1996, p. 99) 
nos ensina: “Inexiste o dever de pagar tributo que não tenha brotado de lei ordinária, já que, somente 
por  causa  dela,  é  que  nasce  e  é  exigível”.  E  prossegue:  “Não é  por  outro  motivo  que  se  tem 
sustentado  que  em  nosso  ordenamento  jurídico  vige,  mais  do  que  o  princípio  da  legalidade 
tributária, o princípio da estrita legalidade. Aliás, hoje mais do que nunca, como veremos juristas de 
tomo têm feito emprenho no sentido de que os tributos só podem ser criados ou aumentados por 
meio de lei ordinária”.

No processo  administrativo  tributário  o  agente  público  deve  se  fundamentar  aos  estritos 
mandamentos  legais,  não  age  de  acordo  com  a  sua  vontade  ou  conveniência,  sua  atuação  é 
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comandada  pela  lei,  visando realçar  o  caráter  impessoal  de sua atuação  e  manter  o  império  da 
legalidade e da justiça no funcionamento da Administração.

Manifestando-se sobre a  legalidade  objetiva nas  decisões RIBAS (2003,  p.  44)  assim se 
refere: “O ato decisório caracteriza-se pela melhor solução cabível ao caso, e a melhor escolha não 
pode ser feita por casualidade ou como produto resultante de opções subjetivas irracionais. Somente 
dispondo de todas as informações sobre a questão de fato, com o conhecimento técnico científico e 
com o apoio da lógica, pode haver a melhor decisão”. 

4.3.2. Da Oficialidade

Iniciado o processo, embora deflagrado pelo particular, é de interesse público e como tal a 
Administração deve impulsioná-lo por meio de diligências, para reunir informações necessárias à 
decisão  definitiva,  portanto,  compete  a  ela  impelir  e  zelar  por  todo  o  procedimento  visando  a 
alcançar a justiça, pois este é o intuito de toda sociedade.

O princípio da oficialidade é de suma importância para o processo administrativo tributário, 
pois  propicia,  a  Administração,  o  controle  da  legalidade  dos  atos  exercitados  no  decorrer  do 
procedimento, em decorrência do princípio da legalidade objetiva. 

Sobre esse princípio RIBAS (2003, p. 45) se posiciona com a seguinte lição: “Com a atuação 
de ofício, quando existe ilegalidade, compete à autoridade administrativa recolocar o ato ou fato 
administrativo  de  acordo  com  a  lei.  A  autoridade  julgadora  que  tiver  conhecimento  de  que 
determinado ato sob exame é ilegal, deve, por dever de ofício, retificar ou anular o ato viciado e, 
mesmo que ausente algum requisito formal, impulsionar o processo para o seu curso legal”. 

4.3.3. Da Informalidade

Este princípio dispensa as solenidades, ritos e formas rígidas para o desencadeamento do 
processo administrativo tributário, bastando as formalidades essenciais cuja finalidade é a obtenção 
da certeza jurídica e a segurança dos procedimentos, o não atendimento poderá acarretar nulidade de 
procedimento, principalmente se dessa inobservância resultar prejuízo para as partes.

Pelo princípio da informalidade,  não há necessidade de representação do contribuinte por 
meio de advogado, da mesma maneira que ”têm sido toleradas as razões de defesa não alegas na 
inicial,  e até admitida a adição de provas mesmo depois de proferida à decisão singular, quando 
justificáveis os motivos” (RIBAS, 2003, p. 46).

Sobre esse princípio que especifica como informalismo em favor do interessado, assim se 
expressa  CASTRO  (1996,  p.  103):  “Tal  princípio  é  uma  decorrência  lógica  do  primado  da 
supremacia do coletivo sobre o particular, ou seja, o que aqui importa é alcançar a verdade material, 
não  se  restringindo  tal  tarefa  em  razão  de  formalismo  e  rigores  desnecessários.  Portanto,  tal 
princípio favorece a parte e não a Fazenda Pública, cujos atos serão celebrados e acompanhados 
sempre de imprescindível rigor”.

121



4.3.4. Da Verdade material

A autoridade administrativa está autorizada a conhecer novos fatos, novas provas carreadas 
ao auto até a decisão final, pois é seu dever levar em conta todas as provas e fatos de que tenha 
conhecimento,  determinar  produção de provas,  trazendo-os  aos  autos,  quando forem capazes  de 
influenciar seu livre convencimento e a decisão.

Para  SILVA  (2004,  p.  136),  o  princípio  da  verdade  material  impõe  às  autoridades 
administrativas: “O dever de investigar as circunstâncias em que determinado fato ocorreu, a fim de 
verificar se o mesmo é relevante para fins jurídicos. Por outro lado, em razão da já mencionada 
conexão do princípio em comento com a imperiosa observância das disposições legais, a verdade 
material  cobre  as  provas  apresentadas  pelos  administrados  de  certa  relatividade,  vez  que  a 
autoridade julgadora não está adstrita às mesmas para a formação de sua convicção”. E prossegue: 
“É aqui que se pode falar no princípio da livre convicção motivada da autoridade julgadora, que se 
consubstancia na liberdade conferida ao julgador para analisar e valorar as provas apresentadas pelas 
partes, exigindo-se, em contrapartida, que sejam declinadas as razões que o levaram a privilegiar 
uma prova em detrimento de outra”. E conclui: “Vale a pena destacar que a satisfação do princípio 
da  livre  convicção  motivada  depende  da  apresentação,  pela  autoridade  julgadora,  de  uma 
justificativa,  uma  motivação  razoável,  lógica,  a  qual  se  preste  à  realização  do  processo  como 
instrumento legitimador”.

Portanto, a importância do princípio da verdade material está em desvendar a realidade dos 
fatos, em todos os momentos e circunstância até o julgamento final, diferentemente do processo 
judicial que prevalece a verdade formal, em que as provas só podem ser indicadas em períodos pré-
determinados.

4.4. Fases do Processo Administrativo Tributário

Mais comumente encontrada na doutrina, considera-se no processo administrativo tributário 
as fases como sendo as de iniciativa, de instrução e decisão, que se passa a analisar.

4.4.1. Fase da iniciativa

A fase iniciativa refere-se ao momento que deflagra o processo administrativo tributário e é 
acionada por um dos requisitos estabelecidos no art. 45 do RPTA/79, que assim dispõe:

Art.  45.  O Procedimento  Contencioso  Tributário  –  Administrativo  instaura-se  na  órbita 
administrativa por:
I – impugnação por escrito, do contribuinte ou seu representante legal, contra lançamento 
de crédito tributário, decorrente de:
a) Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF);
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b) Auto de apreensão (AA);
II – indeferimento por autoridade exatora, de pretensão fundada em legislação fiscal, desde 
que já tenha havido pedido de reconsideração;
III – impugnação de exigência fiscal, não prevista nos incisos anteriores;
IV – revelia do infrator.

Como se verifica no artigo citado, duas são as formas que se estabelecem à fase litigiosa do 
processo fiscal: a pedido do interessado ou de ofício.

O  sujeito  passivo  utiliza  o  documento  chamado  impugnação,  defesa  ou  recurso  para 
contestar  o  lançamento  tributário,  deve  ser  dirigida  à  autoridade  de  primeira  instância  ou  ao 
conselho de recurso fiscal e deve conter os elementos necessários para que o órgão de julgamento 
possa identificar a pretensão do interessado, bem como é o momento em que deve juntar toda prova 
material contestando os fatos alegados pela autoridade fiscal.  

4.4.2. Fase da instrução

Após a fase inicial, recebida a impugnação pela repartição fiscal, a mesma é encaminhada ao 
órgão  responsável  que  fará  juntada  ao  processo  com  os  documentos  que  acompanharem  e 
encaminhado ao agente fiscal para sua réplica. 

Também chamada de reclamação, a impugnação na definição de RIBAS (2003, p. 125): “é 
instrumento de proteção de direitos no qual o interessado manifesta sua não conformação com o ato 
do  lançamento  tributário  ou  autuação  e  postula  à  autoridade  administrativa  o  reexame  do  ato 
praticado, tendo em vista a situação de fato ou a lei aplicada”.

A  respeito  da  garantia  da  defesa  e  colocando-a  como  coluna  mestra  do  processo 
administrativo tributário, BONILHA (citado por RIBAS, 2003, p. 126) ressalta: “A cientificação do 
processo  ao  administrado,  a  oportunidade  para  contestar  e  contraditar,  a  de  produzir  provas  e 
acompanhar,  a  respectiva  instrução  e  a  utilização  dos  recursos  cabíveis  constituem  requisitos 
mínimos para a regularidade processual”.

Como se vê, nesta fase, observa-se o devido processo legal, assegurado à ampla defesa e ao 
contraditório,  garantindo  aos  envolvidos,  no  processo,  a  produção  de  provas  que  se  fizerem 
necessárias, inclusive com diligências e realização de perícias, visando sempre à busca da verdade 
material.

4.4.3. Fase da decisão

Concluída a fase instrução, os autos são encaminhados aos órgãos da administração que têm 
a responsabilidade de decisão dos processos específicos relativos a tributos, concluindo-se por meio 
de despacho ou decisão do órgão singular em primeira instância – agente administrativo julgador – 
ou através de acórdão por órgão colegiado de segunda instância – conselho de contribuintes.
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Sobre a sentença administrativa que reconhece ou não a existência de um direito, Alberto 
Xavier (citado por RIBAS, 2003, p. 128) descreve: “O processo administrativo de impugnação tem 
por fim a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários; nele os particulares intervêm 
na produção das provas no exercício de um direito de audiência; é conduzido pela Administração 
Fiscal,  que  nele  enverga  as  roupagens  de órgão judicante;  desenvolve-se segundo um princípio 
contraditório;  e culmina com um ato estritamente vinculado, que traduz um juízo subjuntivo de 
aplicação da lei, em muitos pontos semelhante à sentença de um tribunal. Por que recusar, a este, ato 
o conceito de decisão, que se lhe ajunta por inteiro?”.

Nesta fase do processo, a autoridade julgadora poderá solicitar diligência, para produção de 
novas provas, desde que o ato administrativo se revele em desconformidade com a lei,  o qual é 
dever da Administração rever ser atos.

5. A BUSCA DA VERDADE POR MEIO DA PRODUÇÃO DE PROVA

5.1. Verdade Material e Verdade Formal

A diferença  entre  verdade  material  e  verdade  formal  surgiu  da  oposição  existente  entre 
processo penal e processo civil respaldando-se na convicção de que no primeiro, os interesses da 
pessoa humana são mais relevantes que os bens em jogo no processo civil. 

Justificada,  assim,  estaria  um menor  grau  de  segurança  no processo  civil,  trocando-se  a 
maior  certeza  pela  maior  celeridade.  A  verdade  formal  adota-se  como  conseqüência  de  um 
procedimento  permeado  de  inúmeras  formalidades  para  colheita  das  provas,  enquanto  que  pela 
verdade material não estaria adstrito o julgador a uma pré-hierarquização do material probatório.

Em  outros  termos,  sobre  a  verdade  formal  e  material  DABUL  (2004,  p.  60)  assim  se 
expressa: “A verdade formal é aquela que se busca de acordo com regras processuais uma vez não 
realizada a prova de determinado fato, em momento processual oportuno, a alegação de veracidade 
de tal fato será desconsiderada, sobrepondo-se à forma, a formalidade processual ao conteúdo do 
fato”. E prossegue: “A verdade material no processo administrativo tributário será sim, perseguida, 
mas dentro dos limites formais que conduzem tal  processo.  Se as regras descritas na legislação 
aplicável ao processo administrativo estiverem de acordo com o sistema da Constituição Federal, 
será o norte à apreciação da prova pelo julgador, lembrando que é certo que não cabe ao mesmo 
produzir a prova e sim, seu convencimento em relação à prova que lhe é submetida à apreciação”.

No  procedimento  e  no  processo  administrativo  tributário  é  dever  da  autoridade 
administrativa promover diligências e determinar produção de provas para aproximação ao máximo 
da verdade, por outro lado, a autoridade julgadora deve levar em consideração todas as provas que 
tenha conhecimento, trazendo aos autos, desde que possam influenciar na decisão.

5.2. Significado e Conceito de Prova
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A palavra prova surge do latim “probatio” e derivada do verbo “probare” cujo significado é 
verificar, examinar, demonstrar, persuadir alguém de algo. 

Nas acepções  mais  usuais  do termo,  Hoffmann (citada  por DABUL, 2004,  p.  70)  assim 
classifica: “a) prova como instrumento material de demonstração de ocorrência de algo; b) prova no 
sentido de algo ou alguém ser colocado em exame; c) prova como significado de experimento; d) 
prova  no  sentido  de  sofrimento;  e)  prova  como  significado  de  confronto;  f)  prova  como  um 
convencimento  de  algo;  g)  prova  como  um  enunciado  sobre  a  ocorrência  de  um  determinado 
acontecimento)”.

Ao construir o conceito de prova, Amaral Santos (citado por GUIMARÃES, 2000, p. 137) 
entende  como:  “Prova  no  sentido  objetivo,  são  os  meios  destinados  a  fornecer  ao  juiz  o 
conhecimento da verdade dos fatos deduzidos em juízo. No sentido subjetivo, é aquela que se forma 
no espírito do juiz, seu principal destinatário, quanto à verdade desses fatos. A prova, então, consiste 
na convicção de que as provas produzidas no processo geram, no espírito do juiz, a existência ou 
inexistência dos fatos”.

Seguindo esse mesmo entendimento, Ovídio Batista (citado por DABUL, 2004, p.70) diz: 
“No domínio do processo civil,  onde o sentido da palavra prova não difere substancialmente do 
sentido comum,  ela  pode significar  tanto a  atividade  que os sujeitos  do processo realizam para 
demonstrar a existência dos fatos formadores de seus direitos, quanto o instrumento por meio do 
qual  essa  verificação  se  faz  [...]  pode-se  empregar  o  mesmo  vocábulo  prova  para  significar  o 
convencimento que se adquire a respeito da existência de um determinado fato”.

5.3. Objeto da Prova

Após a análise do conceito de prova, não apenas se faz necessário, como de fundamental 
importância conhecer o objeto da prova e sua real finalidade. Para Amaral dos Santos (citado por 
DABUL, 2004, p. 73) diz que: “a) objeto da prova judiciário são os fatos da causa, ou seja, os fatos 
deduzidos pelas partes como fundamentos da ação ou da execução; b) sua finalidade é a formação 
da convicção quanto à existência dos fatos da causa. Visa, assim, em primeiro lugar, a verificar se os 
fatos  afirmados  são  certos,  ou  seja,  a  criar  a  certeza  quanto  à  sua  existência.  A certeza  torna 
inabalável,  pela  exclusão  de  todos  os  motivos  contrários  ou  divergentes,  se  faz  convicção;  c) 
destinatário da prova é o juiz. As afirmações de fatos, feitos pelo litigante, se dirigem ao juiz, que 
precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para esse fim é que se produz a prova, na qual o 
juiz irá formar sua convicção”.

Como se vê nas palavras da Amaral dos Santos ao definir o objeto, coloca-o como um dos 
elementos  que  compõem  a  prova,  talvez  o  mais  importante,  quanto  aos  demais  componentes, 
indicados no mesmo contexto, forma-se com o sujeito, elementos, meios, forma e finalidade.

O objeto por estar vinculado aos fatos é essencial na composição da prova, pois sem objeto 
ou sem fatos a serem provados, não existe motivo para ingresso de ação pelo autor. Quanto aos 

125



fatos, estes podem ser divididos em: a) fatos que não dependem de prova, portanto não são objetos 
da mesma; b) os fatos que dependem de prova.

Como sujeito da prova considera-se a pessoa da ação que afirma ou atesta a existência do 
fato  probando.  Outro  elemento  é  o  destinatário,  que  na  prova  judicial  é  o  juiz  e  no  processo 
administrativo tributário é o julgador que precisa saber a verdade dos fatos apresentados.   O meio, a 
forma e a finalidade que ajudam a compor a prova serão analisados posteriormente com maiores 
detalhes.

O objeto da prova para Carvalho Santos e João Castro Mendes (citados por DABUL, 2004, 
p. 74) está diretamente vinculado à verdade dos fatos apresentadas no processo, ou seja, a prova 
como qualidade de verdadeiro. Portanto, a prova tem como finalidade a busca da verdade, como 
pressuposto para formação da convicção do julgador.  

5.4. Meios de Prova

Visando sempre à busca da verdade dos fatos apresentados no processo, a apresentação das 
provas materiais e os instrumentos pessoais são de fundamental importância para o convencimento 
do julgador.

Vários  são  os  meios  de  provas  utilizados  para  se  chegar  ao  conhecimento  da  verdade, 
oriundos, principalmente, do Código de Processo Civil e utilizados subsidiariamente pelo processo 
administrativo tributário, pois a este está garantido o uso de todos os meios de provas admitidos em 
direito, porém, na prática o mais utilizado é o documental. São os seguintes os meios de prova:

5.4.1. A confissão

Em matéria  tributária  dificilmente  ocorrerá  prova  por  meio  de  confissão,  pois  o  sujeito 
passivo não se autocondena em determinada situação que exista o ilícito fiscal. 

No entanto,  pode ocorrer do contribuinte confessar que não possui escrita contábil,  neste 
caso serão utilizadas presunções legais como meio de prova, outra hipótese é a confissão de débitos 
existentes ao solicitar parcelamento, deles não podendo mais se retratar, nos termos que dispõe o art. 
128 do Regulamento do PTA do Estado do Amazonas, na redação dada pelo Decreto n. 7.681/83, 
que diz: “O pedido de parcelamento valerá como confissão irretratável do débito [...]”. A confissão 
“irretratável”  é  bastante  discutível,  pois  comprovada  a  inexistência  do  fato  gerador  pelo 
contribuinte, não existe como permanecer a confissão.

Existindo a confissão como meio de prova, assim trata o assunto KOCH (2003, p. 134): “A 
confissão,  se  houver,  deverá  ser  reduzida  a  termo  pelo  agente  perante  o  qual  ela  é  declarada, 
devendo  ser  confirmada  por  testemunhas  para  que  posteriormente  não  possa  ser  negada.  Uma 
confissão sem testemunhas é colocar a palavra do agente fiscal contra a palavra do contribuinte e, 
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embora se reconheça a presunção de legitimidade nos feitos de origem administrativa,  a dúvida 
neste caso é uma constante”.

Com referência a confissão pela Administração Pública (DABUL, 2004, p.81) se expressa 
nos  seguintes  termos:  “Em decorrência  de  a  obrigação  tributária  ser  ex  lege,  à  Administração 
Pública não é dado o poder de confessar. E ainda que tal poder fosse conferido ao administrador 
público,  a confissão só seria  válida,  se,  da análise  do conjunto das demais  provas,  pudesse ser 
verificado  que não ocorreu  o fato  jurídico  tributário  nos  moldes  enunciados  pela  administração 
Pública, quando da efetivação do lançamento tributário”.

5.4.2. Prova testemunhal

Poderá ou não ser utilizado no processo administrativo tributário,  pois  consiste no relato 
dado por  uma pessoa,  sobre determinado  fato  contestado,  ou  dele  tenha  conhecimento,  perante 
autoridade que a convocou, para falar sobre o que souber a respeito do assunto em questão.

Sobre a prova testemunhal no processo administrativo tributário ensina HOFFMANN (citada 
por  DABUL, 2004, p.  79):  “Para o processo administrativo,  deve prevalecer  à recusa da prova 
testemunhal somente para os casos previstos no ordenamento processual civil, que não admite esse 
meio de prova no que se refere aos fatos já provados pro documentos ou para os fatos que somente 
serão provados por documentos ou perícia”.

Com referência ao mesmo assunto, não se pode negar a importância da prova testemunhal no 
processo administrativo,  na lição dada por (DABUL, 2004, p. 79): “É certo que na maioria das 
vezes, a questão tratada em processo administrativo diz respeito às discussões contábeis e técnicas, 
melhor traduzidas por espertos ou ainda pela apresentação de documentos. No entanto, existindo 
fatos que devam ser demonstrados com maior propriedade através da prova testemunhal não há que 
se  negar  tal  produção”.  E prossegue:  “Exemplo  se dá quando da obtenção de prova por meios 
ilícitos, dos quais o testemunho de observadores pode elucidar o tema. Saída de mercadorias, no 
âmbito do ICMS, por furto, ou ainda por não se estar tratando de circulação efetiva de mercadoria”.

5.4.3. Prova documental

É o meio de prova mais importante do processo administrativo e por excelência do Direito 
Tributário.  Sua  importância  sobressaía  sobre  as  demais  em  decorrência  da  infração  fiscal  se 
processar de forma objetiva, sem a interferência da vontade do agente. 

A  autoridade  fiscal  é  competente  para  produzir  as  provas  necessárias  no  decorrer  do 
procedimento  de  fiscalização,  utilizando-se  dos  fatos  registrados  na  escrita  fiscal  e  contábil  do 
contribuinte e dos demais documentos inerentes às atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo, 
pois,  como  documento  deve  ser  entendido  em sua  maior  amplitude,  e  não  somente  os  de  sua 
escrituração.    
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Para  Carnelutti  (citado  por  KOCH,  2003,  p.  135)  o  documento  é  “uma  coisa  capaz  de 
representar um fato”. Tal relevância está inserida no Código Tributário Nacional em seu art. 195, 
parágrafo  único  que  diz:  “Os  livros  obrigatórios  de  escrituração  comercial  e  fiscal  e  os 
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos 
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram”.

Para o convencimento do julgador, tanto o Fisco, quanto o contribuinte, produzem as provas 
necessárias para demonstração da verdade, assim se manifesta (DABUL, 2004, p. 76): “Tem-se a 
formação de um processo tanto com os documentos fornecidos pelo contribuinte e que atestam a sua 
verdade acerca dos fatos, quanto com os documentos trazidos pelo Fisco, produzidos no curso da 
fiscalização e que terão o mesmo valor probatório, cabendo ao julgador a opção por aquele que 
melhor traduzir a verdade dos fatos”. E prossegue: “Importante lembrar que, por diversas vezes, a 
Administração  Pública  apresenta  documentos  que  sintetizam uma série  de  provas  realizadas  no 
curso dos procedimentos que precedem o ato administrativo de lançamento. Tais documentos serão 
aceitos  apenas  se  as  diligências,  quando  realizadas,  contarem  com  a  cientificação  do  sujeito 
passivo”.

Sobre as provas por meio magnético,  compreendida dentro do gênero prova documental, 
controvertidas  são as posições,  se para uns são aceitas  com as devidas cautelas,  por outros são 
rejeitadas, porém não se pode negar a importância nos dias atuais da evolução da tecnologia, que 
deverá ser avaliada pelo julgador, neste sentido comungamos com a lição de KOCH (2003, p. 136): 
“Com o avanço da tecnologia, a forma de avaliação das provas deve admitir algumas adaptações 
para se manter na realidade do mundo contemporâneo, não dando relevo por demais a antigos e 
anacrônicos métodos que não têm mais aplicabilidade no mundo atual. O julgador deve avaliar a 
prova, formar o seu livre convencimento dentro do mundo real que o cerca. Não há como desdenhar, 
hodiernamente, a importância do chamado documento eletrônico, arquivos magnéticos, mercadoria 
em forma de bits (programa de computador recebido pelo  download), entre outros fatos. Velhos 
conceitos são suplantados numa velocidade inimaginável e o mundo jurídico deve acompanhar esta 
evolução, sob pena de sua dissociação do mundo contemporâneo e real”. E conclui: “Por isso, faz-se 
necessário avaliar as provas dentro do contexto atual, na realidade do mundo que nos cerca, sem 
dogmatismo,  sem conceitos preestabelecidos,  sem que com isso, evidentemente,  se enfraqueça a 
segurança probante”.

5.4.4. Prova pericial

Normalmente  é  solicitada  a  prova  pericial  no  momento  da  apresentação  da  defesa  pelo 
contribuinte, no qual informa o perito e os quesitos a serem analisados, com maior profundidade, 
somente a solicitação de produção de provas não é o suficiente, neste caso. Antes da tomada de 
decisão, o interessado poderá requerer e produzir prova pericial na fase de instrução do processo.

5.4.5. Presunções e indícios
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Diferentemente dos indícios, que apenas abrem caminho para investigação,  as presunções 
legais podem ser aceitas e refutadas como meio de provas.

Quando o Fisco não tem certeza da existência do fato, não possui prova absoluta, porém, 
dispõe  de  alguns  elementos  que  direcionam para  sua  ocorrência,  neste  caso  estamos  diante  da 
presunção. No Direito Tributário admite-se a presunção  juris tantum (prova relativa), aquela que 
admite prova em contrário, invertendo, porém, o ônus da prova para o acusado. Em outras palavras, 
o Fisco, utilizando-se da presunção para acusar um contribuinte, cabe a este produzir provas em 
contrário para afastar a acusação fiscal.

Defendendo a presunção legal como meio de prova (KOCH, 2003, p. 140) posiciona-se no 
sentido de que: “É preciso reconhecer a grande utilidade da presunção legal em matéria de Direito 
Fiscal, porquanto se presta como meio de prova de fatos só conhecidos no mundo não oficial, nos 
sinais exteriores, mas que não têm correspondência nos registros oficiais e, por isso, não alcançados 
por qualquer diligência fiscal que se detiver aos documentos oficiais e de uso obrigatório como o 
único meio de provar o ilícito tributário. [...] É por meio da presunção legal que o fiscal consegue 
provar fatos e atos que resultaram na evasão fiscal, que não se provariam pela forma convencional 
(provas documentais diretas), porque o contribuinte não os documentou”.

Devem estar previstas em lei as presunções como meio de prova. Não compete à autoridade 
fiscal  criar  métodos  presuntivos  diferentemente  dos  constantes  na lei.  Na Lei  Complementar  n. 
19/97, que instituiu o Código Tributário do Estado do Amazonas, disciplina a presunção em seu art. 
97, quando estabelece:

Art. 97. Considerar-se-á, também, ocorrida operação ou prestação tributável quando 
constatado:
I  –  suprimento  de  caixa  sem  comprovação  da  origem  do  numerário  quer  seja 
escriturado ou não;
II – a existência de título de crédito quitado ou despesas pagas e não escrituradas, 
bem como possuir bens no ativo permanente não contabilizados;
III  – diferença entre o valor apurado em levantamento fiscal  que tomou por base 
índice técnico de produção e o valor registrado na escrita fiscal;
IV – a falta de registro de documentos fiscais referentes à entrada de mercadorias ou 
de serviço;
 V – a existência de contas no passivo exigível que apareçam oneradas por valores 
documentalmente inexistentes;
VI  –  a  existência  de  valores  que  se  encontrem  registrados  em  sistema  de 
processamento  de  dados,  máquinas  registradoras,  terminal  ponto  de  venda, 
equipamento emissor de cupom fiscal ou outro equipamento similar, utilizados sem 
prévia autorização ou de forma irregular, que serão apurados mediante a leitura de 
dados neles constantes;
VII – a falta de registro de documento fiscal de bens adquiridos para consumo ou 
ativo fixo;
VIII – a falta de emissão de documento fiscal verificada em levantamento físico e/ou 
documental de estoque;
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IX – a supervalorização do estoque inventariado.

A presunção legal, portanto, deve obedecer ao expresso mandamento legal e respeitados os 
princípios da legalidade e demais princípios inerentes à regra geral da incidência tributária.

5.4.6. Outros meios de prova

As provas analisadas não se constituem as únicas, outros são os meios de provas utilizadas 
nos procedimentos de fiscalização ou processos administrativos, podemos reacionalizar a chamada 
de prova emprestada, originada de convênio entre as entidades da Administração Pública (Federal, 
Estadual e Municipal), é que se admite a prova produzida por um ente tributante a sua utilização por 
outro, desde que obedecido o devido processo legal. Assim, se no procedimento de fiscalização, o 
Fisco Estadual comprovar a evasão fiscal por meio de livro “caixa dois”, este documento será de 
interesse do Fisco Federal e, dependendo da situação, do Fisco Municipal.

Pode-se considerar também a prova por arbitramento, que tem como fundamento legal o art. 
148 do CTN, quando não mereçam fé às informações, declarações ou documentos expedidos pelo 
contribuinte, para se arbitrar a base de cálculo do tributo. 

5.5. Finalidade das provas

A prova serve para demonstrar a verdade dos fatos alegados pelas partes. O direto não pode 
ser aplicado se o julgador tiver algum sinal de dúvida quanto à existência ou inexistência dos fatos 
demonstrados no processo. 

Portanto, a prova tem por finalidade em sua essência a demonstração da verdade dos fatos 
reais, ao mesmo tempo existe para formar a convicção do julgador, ao adquirir a plena certeza entre 
o fato real e seu livre convencimento e por fim surge para fixar os fatos no processo.

Tendo como finalidade formar a convicção do juiz, essa é a teoria aceita por Amaral dos 
Santos, baseado na teoria de Echandia (citado por GUIMARÃES, 2000, p. 140) que diz: “As provas 
são meios para levar ao juiz, no processo, esse conhecimento, [...] permitir ao juiz resolver o litígio 
ou pedido do processo voluntário, dando ênfase ao que considera que é a verdade, ou dito de outra 
maneira,  em  virtude  do  convencimento  ou  a  certeza  (moral  ou  legal,  segundo  o  sistema  de 
apreciação que siga) que adquira sobre os fatos. [...] Este simples razoamento indica que o fim da 
prova é  dar  ao juiz  o convencimento  ou a  certeza  sobre os  fatos.  [...]  De maneira  que,  pese a 
inevitável possibilidade abstrata de que exista erro, a prova cumpre sua finalidade quando produz a 
certeza na mente do juiz, e se tal certeza não se alcança, não terá satisfeito sua função, não existirá 
prova no processo”.

Dessa forma, não é demonstrar a verdade dos fatos, e sim convencer o julgador, essa é a real 
finalidade da prova. Tal afirmação pode ser considerada verdadeira, diante do convencimento do 
julgador de assentar-se em provas que não demonstrem os fatos verdadeiramente. 
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5.6. Importância da Prova

Se a finalidade da prova é formar a convicção do juiz e não demonstrar a verdade dos fatos, a 
importância da prova é mostrar a verdade dos fatos no processo, e nesta linha de conduta, cabe ao 
julgador investigar a verdade, obter todas as provas das partes envolvidas, analisá-la, compará-la e 
buscar os fatos verdadeiros, segundo o seu convencimento e a sua força probante.

Ao analisar a verdade diante dos fatos apresentados em processo, em seu posicionamento 
disse DABUL (2004, p. 90): “A busca da verdade, o que se procura em juízo é o convencimento do 
juiz de que determinados fatos ocorreram e que, portanto, violaram o direito de uma das partes. Em 
matéria tributária, uma das partes tendentes à arrecadação opõe tal direito ao direito do contribuinte, 
que entende não dever determinada quantia ao Estado, é a ocorrência ou não do fato tributável e nos 
moldes como mencionado pela Fazenda que constitui fato a ser provado durante o curso do processo 
administrativo e até, posteriormente, se necessário, em juízo”. E conclui: “A questão de fato, será 
então decidida pelas provas. Por estas se chega à verdade, à certeza dessa verdade, à convicção. Em 
conseqüência,  a  aprova  visa,  com  fim  último,  incutir  no  espírito  do  julgador  a  convicção  da 
existência do fato perturbador do direito a ser restaurado”.

5.7. O ônus da Prova

Se  de  um lado  o  Direito  Tributário  encontra  dificuldades  em  delimitar  a  obrigação  da 
constituir as provas, pois, a administração tributária entende que cabe apenas aos contribuintes a 
constituição do ônus da prova dos fatos apresentados no processo, estes entendem que compete 
àqueles  constituir  as  provas.  No geral,  impende  a  quem alega   o  ônus  da prova.  Dessa forma, 
igualmente, cabe à administração tributária e ao contribuinte não só alegar,  mas produzir provas 
suficientes para o convencimento de sua pretensão.  

Por  outro  lado,  a  doutrina  afirma  que  não  existe,  no  processo  administrativo  tributário, 
inversão do ônus da prova. Explicitado com clareza na lição de BONILHA (citado por DABUL, 
2004, p. 116): “A presunção de legitimidade do ato de lançamento não justifica nem explica a tese 
de atribuição de toda carga da prova ao contribuinte. A regra do ônus da prova decorre, em verdade, 
da  relação  substancial,  isto  é,  do  interesse  na  afirmação  do  fato.  Se  o  fato  que  fundamenta  o 
lançamento é contestado na impugnação, o ônus da prova é da Fazenda e não do contribuinte”. 

Como está exposto, o ônus da prova é real, e afeta as partes envolvidas no litígio. A ambos 
não cabe apenas alegar os fatos em seu favor, há de produzir as provas para sua sustentação. Assim, 
é de interesse do Fisco produzir todas as provas que dêem garantia do lançamento efetuado, como 
também ao contribuinte oferecer as provas que se contraponham à pretensão fiscal.  Portanto, no 
geral, o ônus da prova é repartido entre aqueles que alegam e que devem sustentar suas pretensões.

5.8. Verdade como Sistema de Garantias
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Para obter a verdade material,  como base de sustentação ao lançamento válido, afastando 
toda  e  qualquer  limitação  ou  preclusão  às  impugnações  ou  produções  de  provas,  no  processo 
administrativo  tributário,  e,  ao  mesmo  tempo,  para  chegar  aos  fundamentos  que  sustentarão  a 
necessidade de produção de provas no mesmo processo, necessário se faz  analisar as contraposições 
existentes com o processo judicial.

Diferentemente do que ocorre no Judiciário, onde são outorgadas garantias aos juízes para 
manter sua integridade e imparcialidade nos julgamentos, o Processo Administrativo Tributário tem 
como  objetivo  primordial  comprovar  se  o  lançamento  efetuado  pela  fiscalização  obedece  aos 
critérios estabelecidos na legislação vigente, necessários à sua sustentação e validação.

Enquanto que no processo judicial acontece de prevalecer um interesse em detrimento de 
outro, o mesmo não ocorre na administração pública, que tem como característica o poder-dever de 
praticar atos de conformidade com normas específicas. 

Dessa forma, em decorrência do lançamento efetuado, existe, de um lado, a pretensão de 
arrecadar, que quer ver confirmada pela Administração Pública, de outro lado, o sujeito passivo ali 
se encontra questionando a adequação daquele ato administrativo da tributação à norma tributária. 
Neste caso ocorre à chamada pretensão resistida, que não pode ser confundida com a sobreposição 
de interesse nos moldes do processo judicial.

Sobre  o  tema  Luis  Eduardo  Schoueri  (citado  por  DABUL,  2004,  p.  66)  comenta:  “O 
processo administrativo tributário não se caracteriza pela existência de uma pretensão processual. 
Com efeito, enquanto a pretensão somente se apresenta quando ‘una persona intenta subordinar um 
interes ajeno a outro propio’, no processo administrativo tributário o interesse da administração é a 
verificação  da ocorrência  ou não do fato gerador  tendo,  em caso positivo,  como consectário,  o 
lançamento.  Não se concebe,  então,  qual  possa ser a pretensão processual da administração  em 
subjugar o direito do contribuinte, pois, a administração, e especialmente o fisco, só é dado fazer 
tudo aquilo e exatamente aquilo que a lei autorize (art. 5º, inc. II, combinado com o 150, inc. I, 
ambos  da  Constituição  Federal).  O fundamento  do  ‘processo’  administrativo  tributário  não  é  o 
direito das partes, mas sim a verificação da possibilidade de concretização ou não do lançamento”.

Sobre o mesmo assunto Alberto Xavier (citado por DABUL, 2004, p. 67) ensina: “Sendo 
parte imparcial o órgão de justiça, o Fisco não exprime um interesse em conflito ou contraposto ao 
do particular, contribuinte. E, sendo o fim do procedimento tributário um fim de aplicação objetiva 
da lei,  ou seja,  um fim de justiça,  nele  não se desenrola necessariamente um litígio,  antes uma 
atividade disciplinada de colaboração para a descoberta da verdade material”.

Com base no que foi exposto, entendemos que a verdade material constitui o fim perseguido 
pelo processo administrativo tributário, pois, não existe neste processo a sobreposição de interesse, e 
sim, a confirmação de um ato administrativo,  baseado em fatos devidamente descrito em norma 
legal.

Veja-se a verdade como garantia no processo administrativo tributário na lição de DABUL 
(2004, p. 68): “Tendo-se por escopo a busca da verdade como uma garantia de aplicabilidade da lei 
ao caso concreto efetivo, ter-se-á, portanto, com a comprovação desta, a certeza de que o processo 
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atingiu  seus  fins  e  de  que  não  se  teve  tributação  sem lei  anterior  que  instituísse,  definisse  e 
constitucionalmente  autorizasse  a  dita  exigência”.  E  conclui:  “A  garantia  que  se  busca  pela 
comprovação da verdade é tão-somente a de que se está diante de tributação existente nos exatos 
termos da legislação tributária em vigor. E tal só se encontrará com a ampla produção das provas 
relacionadas, direta ou indiretamente, à atividade objeto do lançamento”.

6. CONCLUSÃO

Do estudo realizado, conclui-se pela necessidade imperiosa da autoridade fiscal rever seus 
procedimentos de fiscalização, desde o início da ação fiscal até lançamento do crédito tributário, o 
qual deverá atender ao efetivo cumprimento das normas legais vigentes no momento da ocorrência 
do fato gerador; respeitar os princípios constitucionais, administrativos e tributários e produzir todas 
as  provas  imprescindíveis  para  dar  subsistência  à  obrigação  tributária  exigida,  anexando-as  ao 
documento no momento do lançamento.

Atendidos  esses  pressupostos,  por  certo  os  processos  de Auto  de Infração  e  Notificação 
Fiscal trariam os seguintes resultados: a) agilidade na sua tramitação, reduzindo o tempo entre a data 
do lançamento e a decisão administrativa definitiva; b) eliminação do grande número de diligências 
na busca da verdade e produção de provas; c) diminuição dos processos julgados improcedente e 
nulos, com elevação da quantidade de processos procedentes; d) redução nos pedidos de Revisão de 
Ofício; e) certeza e liquidez dos débitos inscritos em dívida ativa; f) segurança na cobrança judicial. 
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CONSULTA TRIBUTÁRIA E DENÚNCIA ESPONTÂNEA COMO PROCEDIMENTOS 
PREVENTIVOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO

Davino Oliveira Lopes∗

Resumo:  Discorre  sobre a  Consulta  Tributária  e  a  Denúncia  Espontânea  como 
procedimentos preventivos do Processo Administrativo Tributário, procura enfocar 
as vantagens, principalmente as de caráter pecuniário, que podem ser alcançadas 
pelo  contribuinte  e  pelo  Estado  na  utilização  desses  institutos  do  Direito 
Tributário.  Preliminarmente  aborda  a  problemática  da  legislação  tributária 
brasileira  face  ao  seu  grau  de  complexidade  decorrente  do  grande  número  de 
tributos  existentes  no  País,  associado  à  superposição  de  normas  tributárias 
oriundas dos diversos níveis de governo – Federal, Estadual e Municipal – e ao 
baixo grau de consciência tributária que possui a sociedade brasileira no sentido de 
entender que a questão tributária no Brasil é também uma questão cultural e de 
cidadania. Outrossim,  a priori  enuncia o rigor do sistema tributário brasileiro no 
que  tange  à  imposição  de  penalidades  pelo  descumprimento  da  legislação 
tributária,  ressaltando  seu  exacerbado  caráter  coercitivo  com  vistas  ao  fiel  e 
espontâneo cumprimento da obrigação tributária. Em sua parte central, aborda o 
tema  em  seus  aspectos  conceituais,  legais,  doutrinários  e  jurisprudenciais,  e 
finaliza  concluindo,  com  base  em  toda  fundamentação  teórica  e  em  pesquisa 
realizada, pela relevância da adoção dos procedimentos tributários estudados como 
política legislativa tributária capaz de favorecer tanto o Estado quanto o sujeito 
passivo de obrigação  tributária,  face  à eliminação de entraves  burocráticos  e  à 
economia financeira decorrente da redução de gastos para arrecadar tributos, bem 
como  da  dispensa  de  penalidades  pecuniárias  que  só  oneram  o  patrimônio 
empresarial. 

Palavras-chave:  Consulta  Tributária  –  Denúncia  Espontânea  –  Penalidade 
Pecuniária – Procedimento Administrativo.

1. APRESENTAÇÃO

Como cumprir cabal e satisfatoriamente as obrigações tributárias sem sofrer qualquer tipo de 
penalidade face à complexa e abundante legislação tributária que permeia os diferentes níveis de 
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governo no âmbito da República Federativa do Brasil? Indubitavelmente, esta pergunta tem pairado, 
ao longo do tempo, na mente de muitos contribuintes e profissionais que atuam na área fiscal, que 
cotidianamente  buscam estar  em dia  com suas  obrigações  perante  os  Fiscos  federal,  estadual  e 
municipal.

Este  embrionário  estudo procurará,  em sentido  amplo,  demonstrar  como o procedimento 
administrativo tributário pode ser utilizado preventivamente, como meio de extinguir ou atenuar a 
imposição de sanção punitiva, com resultados positivos para o contribuinte e o Estado.

E,  em sentido  restrito,  buscará  também  identificar  como  a  ação  preventiva  da  consulta 
resguarda o contribuinte de penalidades, resultando na economia de recursos; bem como investigar a 
utilidade  do  instituto  da  denúncia  espontânea  como  forma  de  exclusão  da  responsabilidade 
tributária; além de investigar como a ação preventiva da consulta e da denúncia espontânea pelo 
contribuinte também favorece o Estado quanto à economia de recursos.

Desta forma, é importante que o conteúdo desta pesquisa contribua com todos aqueles que 
labutam na área fiscal, seja na condição de contribuinte ou de profissional da área, orientando-os a 
trilhar  o  melhor  caminho  no cumprimento  de  suas  obrigações  fiscais  no intrincado labirinto  da 
legislação tributária, despertando-os também para o fato de que a Consulta Tributária e a Denúncia 
Espontânea podem ser instrumentos bastante úteis para se cumprir,  com segurança e isenção de 
penalidades além de outros gravames, o dever fiscal.

O presente estudo e suas referências  bibliográficas não esgotam o tema,  o que enseja ao 
leitor a possibilidade de aprofundar-se, se quiser, e tirar suas próprias conclusões sobre a matéria, de 
forma a enriquecer e ampliar o leque de informações em torno do objeto da pesquisa em propósito 
realizada. Certamente o contribuinte e o profissional da área, ao lerem este trabalho, terão melhores 
conhecimentos a serem aplicados na relação Fisco versus Contribuinte, com ganhos para si e para o 
próprio Estado.

2. INTRODUÇÃO

Os procedimentos administrativos tributários de consulta e denúncia espontânea podem ser 
utilizados como medida de prevenção, por parte dos contribuintes, contra as penalidades tributárias, 
com ganhos para estes e para o Estado.

Considerando que o Código Tributário  Nacional,  bem como as  legislações  que  regem o 
processo administrativo tributário nas esferas federal e estadual, prevêem tratamento especial para o 
pagamento de tributos eventualmente devidos, quando resultantes de resposta a consultas ou, ainda, 
quando confessados pelo próprio contribuinte espontaneamente, pode-se constatar que a adoção de 
tais procedimentos se afigura como medida de economia, tanto em favor do contribuinte quanto em 
favor do Fisco.

Dessa forma, de maneira geral,  as normas tributárias concedem tratamento mais benéfico 
relativamente  aos  acréscimos  moratórios,  inclusive,  em  alguns  casos,  dispensando-os 
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completamente, e em outros, cobrando apenas a chamada multa de mora, sempre mais branda que a 
dita multa punitiva, aplicada pelo Fisco quando este detecta o cometimento da infração à legislação 
tributária.

Todavia,  e  a  despeito  de  sua  relevância  para  o  planejamento  tributário,  com  ganhos 
financeiros  para as  empresas,  este  aspecto  preventivo  do procedimento  administrativo  tributário 
ainda é pouco explorado pelos contribuintes, notadamente no nosso Estado. 

O caráter  preventivo do procedimento administrativo tributário,  manifestado por meio da 
consulta  sobre  a  matéria  tributária  e  da  denúncia  espontânea  de  infração  praticada,  permite  ao 
contribuinte  eximir-se  de  penalidades  tributárias  e,  conseqüentemente,  economizar  recursos.  Por 
outro lado, beneficiará o Estado pelo fato de não necessitar utilizar seu aparato fiscalizatório para 
receber o que lhe é de direito: o tributo.

Logo, a minudente perquirição do tema e seus desdobramentos certamente contribuirão para 
uma melhor percepção e utilização desses procedimentos tributários preventivos, face ao impacto 
positivo que ele pode ter nas atividades empresariais, bem como nas atividades fazendárias.

O desenvolvimento do estudo parte da leitura e análise de dispositivos legais emanados da 
Constituição  Federal  de  1988,  da  Constituição  do  Estado  do  Amazonas  de  1989,  do  Código 
Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66), da Lei Complementar n. 104 de 10 de janeiro de 2001, do 
Código Penal Brasileiro, instituído pela Lei n. 2848 de 07 de dezembro de 1940, do Decreto Federal 
n. 70.235/72, Lei Federal n. 8.137/90, da Lei Complementar do Estado do Amazonas n. 19/97, da 
Lei Complementar Estadual n. 046 de 28 de dezembro de 2005 e do Regulamento do Processo 
Tributário  Administrativo  do  Estado  do  Amazonas,  aprovado  pelo  Decreto  n..  4.564/79,  todos 
inerentes aos procedimentos administrativos tributários objeto deste estudo, bem como da leitura da 
doutrina jurídica e da jurisprudência relativa à matéria pesquisada.

Os  dispositivos  em  destaque  reportam-se  aos  procedimentos  de  consulta  e  denúncia 
espontânea,  como  parte  integrante  do  processo  administrativo  tributário  nos  âmbitos  federal  e 
estadual, em especial a do Estado do Amazonas.

Ademais,  como  forma  de  se  conhecer  o  comportamento  e  conhecimento  da  sociedade 
amazonense,especialmente  profissionais  liberais  que  lidam  na  área  tributária  (contadores  e 
advogados), comerciantes, industriais, auditores fiscais e estudantes universitários, relativamente aos 
efeitos benéficos da consulta e da denúncia espontânea e tirar algumas conclusões, este trabalho tem 
por base a pesquisa de campo junto a esse universo, para a qual foi elaborado um questionário com 
perguntas essencialmente objetivas sobre a matéria, notadamente sobre as razões que lhes motivam 
ou não a adoção de tais procedimentos.

3.  A  PROBLEMÁTICA  DA  LEGISLAÇÃO  TRIBUTÁRIA  BRASILEIRA  FACE  À  SUA 
COMPLEXIDADE E DESCONHECIMENTO
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A medir pela quantidade de tributos que compõem o Sistema Tributário Nacional, é fácil se 
constatar a problemática da legislação tributária brasileira, diante do seu grau de complexidade, nos 
diferentes níveis de governo: federal, estadual e municipal.

No Brasil,  face ao sistema federativo e à repartição  da receita  tributária,  os tributos  são 
divididos entre os diversos entes que compõem a República Federativa Brasileira. Isto quer dizer 
que tanto a  União como os Estados,  o Distrito  Federal  e os Municípios são aptos  para receber 
competência tributária para instituir tributos e cobrar daqueles que habitam em seus territórios.

Além dos tributos ditos de competência comum, como as taxas e contribuições de melhoria, 
os entes federativos receberam a competência privativa para instituir impostos incidentes sobre o 
patrimônio, a renda, a produção e a circulação das riquezas no país, além da chamada competência 
residual  da União para instituir  outros impostos,  empréstimos  compulsórios  e  contribuições  nos 
termos previstos em nossa Carta Magna.

Fazendo um levantamento quantitativo e qualitativo dos tributos e outros tipos de exarções 
que  integram  o  Sistema  Tributário  Nacional  relativamente  aos  diversos  entes  da  Federação, 
deparamo-nos com o seguinte quadro:
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1 Adicional  de  Frete  para  Renovação  da  Marinha  Mercante  –  AFRMM  (Lei 
10.206/2001)

2 Contribuição á Direção de Portos e Costas (DPC) 

3 Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
- FNDCT (Lei 10.168/2000) 

4 Contribuição ao Fundo Nacional  de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
também chamado “Salário Educação” 

5 Contribuição ao Funrural

6 Contribuição ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)

7 Contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho (SAT) 

8 Contribuição ao Serviço Brasileiro de Apoio a Pequena Empresa (SEBRAE) 

9 Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Comercial (SENAC) 

10 Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado dos Transportes (SENAT) 

11 Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Industrial (SENAI) 

12 Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizado Rural (SENAR) 

13 Contribuição ao Serviço Social da Indústria (SESI) 

14 Contribuição ao Serviço Social do Comércio (SESC) 

15 Contribuição ao Serviço Social do Cooperativismo (SESCOOP) 

16 Contribuição ao Serviço Social dos Transportes (SEST) 

17 Contribuição Confederativa Laboral (dos empregados) 

18 Contribuição Confederativa Patronal (das empresas) 

19 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Combustíveis - 
Lei 10.336/2001 

20 Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (EC 39/2002) 

21
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - 
CONDECINE  -  artigo  32  da  Medida  Provisória  2.228-1/2001 e  Lei 
10.454/2002 

22 Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) 
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23

Contribuição  Sindical  Laboral  (não  se  confunde  com  a  Contribuição 
Confederativa Laboral, já que a Contribuição Sindical Patronal é obrigatória, 
pelo  artigo 578 da CLT, e a Confederativa foi instituída pelo  artigo 8  º  , inciso   
IV,  da  Constituição  Federal,  e  é  obrigatória  em  função  da  assembléia  do 
Sindicato  que  a  instituir  para  seus  associados,  independentemente  da 
contribuição prevista na CLT)

24 Contribuição  Sindical  Patronal  (não  se  confunde  com  a  Contribuição 
Confederativa Patronal, já que a Contribuição Sindical Patronal é obrigatória, 
pelo artigo 578 da CLT, e a Confederativa foi instituída pelo artigo 8º, inciso 
IV,  da  Constituição  Federal,  e  é  obrigatória  em  função  da  assembléia  do 
Sindicato  que  a  instituir  para  seus  associados,  independentemente  da 
contribuição prevista na CLT).

25 Contribuição  Social  Adicional  para  Reposição  das  Perdas  Inflacionárias  do 
FGTS - Lei Complementar 110/2001

26 Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 

27 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) 

28 Contribuições  aos  Órgãos  de  Fiscalização  profissional  (OAB,  CRC,  CREA, 
CRA, etc.)

29 Contribuições de Melhoria: asfalto, calçamento, esgoto, rede de água, rede de 
esgoto etc.

30 Fundo Aeronáutico (FAER) 

31 Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) artigo 6º 
da Lei 9.998/2000 

32 Fundo  de  Fiscalização  das  Telecomunicações  (FISTEL)  -  Lei  5.070/1966, 
observadas as novas disposições dadas pela Lei 9.472/1997

33 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 

34 Fundo  Especial  de  Desenvolvimento  e  Aperfeiçoamento  das  Atividades  de 
Fiscalização (FUNDAF) - artigo 6º do Decreto-lei 1.437/1975 e artigo 10 da IN 
SRF 180/2002. 

35 Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre 
Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de 
Comunicação (ICMS) 

36 Imposto sobre a Exportação (IE) 
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37 Imposto sobre a Importação (II) 

38 Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

39 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 

40 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) 

41 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (IRPF e IRPJ) 

42 Imposto sobre Operações de Crédito (IOF) 

43 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) 

44 Imposto sobre Transmissão Bens Intervivos (ITBI) 

45 Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) 

46 INSS Autônomos e Empresários 

47 INSS Empregados 

48 INSS Patronal

49 IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

50 Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (PASEP)

51 Taxa de Autorização do Trabalho Estrangeiro

52 Taxa de Avaliação in loco das Instituições de Educação e Cursos de Graduação 
(Lei 10.870/2004)

53 Taxa de Coleta de Lixo

54 Taxa de Combate a Incêndios

55 Taxa de Conservação e Limpeza Pública

56 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA (Lei 10.165/2000)

57 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos (Lei 10.357/2001, artigo 
16)

58 Taxa de Emissão de Documentos (níveis municipais, estaduais e federais)

59 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária (Lei 9.782/1999, artigo 23) 

60 Taxa de Fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército Brasileiro-TFPC 
(Lei 10.834/2003) 
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61 Taxa de Licenciamento Anual de Veículo

62 Taxa de Licenciamento para Funcionamento e Alvará Municipal

63 Taxa de Pesquisa Mineral DNPM (Portaria Ministerial 503/1999)

64 Taxa  de  Serviços  Administrativos  -  TSA  -  Zona  Franca  de  Manaus  (Lei. 
960/2000)

65 Taxa de Serviços Metrológicos (artigo 11 - Lei 9.933/1999)

66 Taxas ao Conselho Nacional de Petróleo (CNP)

67 Taxas CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

68 Taxas de Outorgas (Radiodifusão, Telecomunicações, Transporte Rodoviário e 
Ferroviário, etc.)

69 Taxas de Saúde Suplementar - ANS (Lei 9.961/2000, artigo 18)

70 Taxas do Registro do Comércio (Juntas Comerciais)
Quadro: Tributos vigentes no Brasil.
FONTE: Disponível em:< http://www.portaltributário.com.br/tributos.htm > Acesso em: 25 set. 2005.

Em termos gerais e à exceção daqueles ainda não instituídos, como o imposto sobre grandes 
fortunas, ou os que dependem de situações previstas na Constituição Federal para serem instituídos, 
como os empréstimos compulsórios, os impostos da competência residual da União e os impostos 
extraordinários de guerra, podemos assim verificar que os tributos e outras exações similares, que 
integram o sistema tributário brasileiro, totalizam aproximadamente 70 (setenta) espécies.

Se  considerarmos  que  cada  tributo  depende  de  lei  e  regulamentação  própria,  podemos 
concluir  o  quanto  é  vasto  o  universo  das  normas  tributárias  a  serem observadas  pelos  sujeitos 
passivos de obrigações tributárias. Essa vastidão normativa certamente conduz a uma situação de 
tamanha complexidade que torna quase inviável ou quase impossível a observância plena de toda a 
legislação tributária, requerendo do sujeito passivo grande dedicação e esforço para estar em dia 
com suas obrigações fiscais.

Essa  complexidade  se  faz  notória  quando  analisamos  a  legislação  de  cada  tributo, 
especialmente a que regulamenta os diversos impostos e contribuições instituídos a nível federal, 
estadual e municipal. Examinando, como exemplo, os principais impostos cobrados pelos diversos 
entes  da  federação,  de  pronto,  constatamos  o  quanto  é  difícil  a  compreensão  e  aplicação  da 
legislação pertinente. A uma, em função das inúmeras situações que constituem seu fato gerador. A 
duas, em razão da terminologia jurídica utilizada em sua regulamentação. A três, pelo baixo nível de 
entendimento jurídico que possui o povo brasileiro relativamente à questão tributária. A quatro, pela 
dinâmica com que a legislação tributária é modificada no país.
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Analisando  a  priori  o  Imposto  sobre  Renda  e  Proventos  de  Qualquer  Natureza,  de 
competência federal,  que é um tributo instituído a nível nacional e que alcança tanto as pessoas 
físicas quanto as pessoas jurídicas, percebe-se que, relativamente à tributação das pessoas físicas, 
essa complexidade é menos severa, todavia, no que diz respeito à tributação das pessoas jurídicas, 
essa complexidade se agrava, já que as primeiras, apenas terão que observar a legislação referente a 
sua  condição  de  contribuinte  pessoa  física;  e  as  segundas,  além  da  legislação  referente  a  sua 
condição de pessoa jurídica, terão que observar as legislações de outros impostos e contribuições a 
que estão sujeitas as pessoas jurídicas em geral enquanto agentes econômicos.

Outra situação complexa que se observa é quanto ao Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), em que cada Estado e o Distrito Federal são competentes 
para instituí-lo, obrigando seus contribuintes a observarem a legislação vigente em cada um de seus 
territórios  tanto quanto  forem os  entes  federativos  onde estejam situados seus  estabelecimentos. 
Isso, mesmo que haja normas gerais a serem observadas uniformemente por cada um dos Estados e 
o Distrito Federal quando da instituição do imposto,  as quais prevalecem para todo contribuinte 
deste, requer um grande aparato de controle fiscal para satisfazer, a contento, os Fiscos de cada 
unidade da federação e fazer cumprir devidamente a legislação do ICMS estabelecida por cada ente 
federativo.  É  notória  tal  situação  no caso  de  grandes  empresas,  com estabelecimentos  em todo 
território  nacional,  que  necessitam  de  verdadeiros  mega  departamentos  fiscais  somente  com  a 
finalidade de satisfazer as exigências fiscais.

Nesse sentido, não poderíamos deixar de citar também a situação do Imposto sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISS), de competência dos municípios, que, de forma semelhante ao ICMS, 
abrange todo território nacional, mas é instituído por cada um dos municípios brasileiros, resultando 
num grande universo de normas tributárias a serem observadas por seus sujeitos passivos na mesma 
proporção  da  quantidade  de  municípios  em  que  estiverem  localizados  seus  estabelecimentos 
prestadores de serviços.

Indubitavelmente,  o  que  dificulta  a  observância  da  norma  tributária,  no  Brasil,  não  é  a 
legislação tributária em si, mas a justaposição de normas relativas a todo o universo tributário, que 
envolve  não  somente  o  recolhimento  do  tributo,  mas  o  cumprimento  de  obrigações  tributárias 
acessórias as mais variadas possíveis, tais como: inscrição cadastral no órgão fazendário, emissão de 
documento fiscal, escrituração fiscal, entrega de declarações etc.

A  dinâmica  com  que  a  legislação  tributária  é  editada  e  publicada  é  fantástica. 
Cotidianamente, saem nas imprensas oficiais das entidades tributantes uma gama de atos normativos 
versando sobre tributos, estabelecendo os mais variados tipos de procedimentos a serem observados 
pelos  contribuintes  dos  aproximadamente  70  (setenta)  tributos  vigentes  no  país.  São  leis, 
regulamentos,  decretos,  instruções  e  normas  complementares,  que necessitam serem conhecidas, 
interpretadas e aplicadas pelos sujeitos passivos de obrigações tributárias.

Certamente, para acompanhar, conhecer, interpretar e aplicar toda essa gama de legislação é 
necessário  que  o  contribuinte  invista  tempo  e  dinheiro  na  contratação  de  funcionários  ou 
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profissionais qualificados que tenham como ofício lhes dar respaldo quanto ao cumprimento das 
obrigações tributárias, sejam elas relativas ao recolhimento do tributo ou relativas à exigência do 
Fisco quanto ao controle da arrecadação e da fiscalização.

ROCHA (1996, p. 19), alerta que “A legislação exacional é ampla, múltipla, complexa e de 
assimilação  difícil  para  a  generalidade  das  pessoas”.  Citando  lições  de  CARVALHO  (apud 
ROCHA, 1996, p. 19), o insigne autor referenda a sua assertiva quando este afirma que, ‘Diante da 
multiplicidade de leis, decretos, circulares etc, os obrigados à observância da legislação tributária 
encontram-se,  não  raras  vezes,  diante  de  situações  de  dúvida,  de  incerteza  a  respeito  de  como 
proceder’.

Atrelada a essa complexidade legislativa está o grau de consciência tributária da sociedade 
brasileira.  Em  regra  geral,  o  sujeito  passivo  de  obrigação  tributária  somente  se  interessa  pelo 
conhecimento da norma impositiva quando se depara com situações que lhe obrigam à exação. Até 
porque o nível de consciência tributária, no Brasil, ainda é bastante baixo, seja em função do próprio 
desinteresse da sociedade com a questão tributária, seja em função da parca atuação do Estado em 
promover essa conscientização.

A ignorância tributária concorre para esse comportamento social e estatal. A uma, porque a 
sociedade brasileira, ao se ver sacrificada com a pesada carga tributária existente no Brasil, prefere o 
caminho da repulsa pelo pagamento de tributos,  enveredando,  inclusive,  pela  prática  de atos de 
evasão fiscal. A duas, porque aos governantes não lhes interessa ensinar o povo acerca da função 
socioeconômica do tributo, pois isto, requer dos administradores, transparência tanto no arrecadar 
quanto no aplicar os recursos arrecadados. E isto, em via de regra, muitos não estão dispostos a 
fazer.

É comum a sociedade pagar tributos sem saber o que está pagando e para que serve. A 
desinformação tributária é um fator cultural. A sonegação fiscal decorre desse fator. Aqueles mais 
avisados buscam artifícios como a elisão fiscal para cumprirem com o seu dever fiscal com menor 
ônus possíveis, sem contrariar a norma e sem sofrer penalidades. Todavia, os desinformados tentam 
lograr êxito burlando a regra e sujeitando-se a sua punibilidade, com ônus para si, para o Estado e 
para toda a sociedade.

4.  A  IMPOSIÇÃO  DE  PENALIDADES  PELO  DESCUMPRIMENTO  DA  LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA

A cominação de penalidades, em órbita nenhuma do Direito, deve ser concebida apenas pelo 
poder de coação e punição que tem o Estado sobre a sociedade. Mas deve ser entendida como o 
instrumento capaz de engendrar e preservar a ordem necessária ao funcionamento das instituições 
sociais ou reparação do dano causado, ou, ainda, compelir o indivíduo a agir de acordo com os 
interesses da coletividade.
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No  caso  do  Direito  Tributário,  a  pena  visa  a  tão-somente  fazer  com  que  o  indivíduo 
contribua  financeira  e  satisfatoriamente  para  que  as  necessidades  públicas  sejam satisfeitas.  A 
priori, o Estado não está interessado em penalizar o cidadão, mas sim que, este colabore com o que 
tem para aquele atender às demandas sociais que lhes competem.

Todavia, vale ressaltar que o sistema tributário brasileiro é predominantemente sancionário, 
pois a própria penalidade que, via de regra, é pecuniária, torna-se a ser imposta um dever fiscal 
pecuniário, constituindo-se em crédito tributário do Estado. Nesse sentido, dispõe o artigo 113, § 3º, 
do Código Tributário Nacional:  “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, 
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

Salientamos ainda que,  no Direito  Tributário,  as sanções impostas  aos infratores  de suas 
normas vão além das sanções administrativas, de caráter eminentemente pecuniários, enveredando 
também pela  trilha das penas privativas  de liberdade,  se tais  infrações  estejam tipificadas  como 
crimes contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990. 

Nos termos do artigo 1º da referida Lei, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou 
reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

a) omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
b) fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de 

qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
c)  falsificar  ou  alterar  nota  fiscal,  fatura,  duplicata,  nota  de  venda,  ou  qualquer  outro 

documento relativo à operação tributável;
d) elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso 

ou inexato;
e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, 

relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em 
desacordo com a legislação.

Nos termos do art. 2º da Lei n. 8.137/90, constitui crime da mesma natureza, isto é, crime 
contra a ordem tributária:

a) fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra 
fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;

b) deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado 
ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos;

c) exigir, pagar, ou receber, para si ou para contribuinte beneficiário, qualquer percentagem 
sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal;

d) deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de 
imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;

e) utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo 
da  obrigação  tributária  possuir  informação  contábil  diversa  daquela  que  é,  por  lei,  fornecida  à 
Fazenda Pública.
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MACHADO (2005, p. 478), ao comentar os retrocitados dispositivos da Lei n. 8.137/90, 
assim discorreu:

O crime de supressão ou redução  de tributo distingue-se do antigo  crime de sonegação 
fiscal, essencialmente, por ser um crime material, ou de resultado. Só estará consumado se 
houver a supressão ou a redução do tributo.
Para esse crime a pena cominada é de reclusão de 2 a 5 anos, e multa, que se calcula de 
acordo com as normas do Código Penal.
Os  crimes  definidos  nesse  art.  2º  são  formais,  ou  de  mera  conduta,  vale  dizer,  restam 
consumados independentemente do resultado. Isto, porém, não quer dizer que o elemento 
subjetivo seja irrelevante. Os crimes de que se cuida somente se configuram com a presença 
do dolo específico. Em outras palavras, o dolo específico é elementar do tipo. 
Para esses crimes a pena cominada é de detenção de 6  meses a 2 anos, e multa, que se 
calcula nos termos do Código Penal.

Portanto, o sistema jurídico tributário brasileiro é por natureza e essencialmente sancionário, 
pois,  se  por  um  lado,  o  sujeito  passivo  de  obrigação  tributária  está  obrigado  a  cumprir 
espontaneamente o dever fiscal pela simples observância das normas tributárias, diligenciando para 
o  recolhimento  do  tributo  ou  prestação  de  informações  positivas  ou  negativas  para  fins  de 
arrecadação  ou  fiscalização  do  tributo;  por  outro,  quer  observe  ou  não  essas  normas,  estará 
coercitivamente obrigado a satisfazer a exação tributária imposta, ainda que cumulativamente sob a 
sujeição de severas penalidades pecuniárias ou privativas de sua liberdade.

Resta claro que o objetivo principal da penalidade é corrigir condutas nocivas aos interesses 
do Estado e da sociedade relativamente ao ingresso nos cofres públicos dos recursos necessários ao 
atendimento  das  demandas  sociais.  O  sistema  tributário  sancionário  se  apresenta  como  um 
instrumento garantidor desse ingresso, uma vez que a obrigatoriedade de pagar tributos é concebida 
pela  população  como  um verdadeiro  confisco  de  seu  patrimônio,  notadamente  em relação  aos 
impostos,  que possuem caráter não contraprestacional, isto é, o Estado não desenvolve nenhuma 
atividade específica e diretamente a favor do contribuinte que recolhe esse tributo.

Dessa forma, embora o sistema tributário seja essencialmente sancionário, o mesmo deixa de 
ser  quando  aqueles  que  o  violam  buscam  reparar  seus  erros,  ou  seja,  buscam  recolher 
espontaneamente  o  tributo  que  deixou  de  ser  recolhido  no  tempo  certo  através  do  instituto  da 
denúncia  espontânea,  esculpida  no  artigo  138  do  Código  Tributário  Nacional,  que  exclui  a 
responsabilidade por infrações e permite que o Estado deixe de aplicar a penalidade cabível para o 
ilícito fiscal, visto que cessada foi a causa da penalidade, corroborando a tese de que não interessa 
ao  Estado  angariar  recursos  pela  imposição  de  penalidades  patrimoniais  ou  pessoais  aos  seus 
súditos, mas sim pela arrecadação dos tributos que lhes são devidos.

É com base na premissa de que o Estado deve sobreviver dos tributos que está autorizado a 
cobrar dos cidadãos, que  os institutos da Consulta Tributária e da Denúncia Espontânea ganham 
força  para  serem utilizados  pelos  sujeitos  passivos  de obrigações  tributárias  como instrumentos 
preventivos do processo administrativo tributário, com menos custos e mais resultados para o Estado 
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e  o  contribuinte.  Como  bem discorre  NOGUEIRA (apud FARÁG,  2001,  p.  88),  sob  à  luz  de 
Johnson Barbosa Nogueira, ao analisar a questão da redução da multa pela denúncia espontânea: “A 
Administração  o  premia  com  a  redução  da  multa,  porque  a  ela  interessa  evitar  as  demandas 
administrativas,  de pesados custos e problemas operacionais. Vemos,  pois, neste tipo de medida 
legislativa,  uma  recompensa  ao  contribuinte  por  renunciar  à  procrastinação  da  cobrança 
tributária” (grifo do original).

Desse mesmo entendimento comunga DESLANDES (1997, p. 13) quando diz “Com efeito, 
o produto financeiro das sanções, dispensado pelo Fisco, é recuperado através da economia deste 
que poupará diligência, empenho e vigilância”.

5. A CONSULTA TRIBUTÁRIA

5.1. Conceito e finalidade

A consulta tributária é um instituto do Direito Tributário que tem por finalidade essencial 
esclarecer dúvidas quanto à aplicação da legislação tributária. Possui peculiaridades próprias no que 
tange ao objeto, à forma, aos requisitos de admissibilidade e aos efeitos da solução que lhe for dada. 
Esse instituto  jurídico tem o condão de salvaguardar  seus usuários de danos decorrentes  da má 
aplicação da legislação tributária, levada a efeito pelo entendimento equivocado de seus aplicadores.

MACHADO (2005, p. 450), entende que “[...] o processo de consulta tem por fim ensejar ao 
contribuinte oportunidade para eliminar dúvidas que tenha na interpretação da lei tributária”.

Outrossim, ROCHA (1996, p. 27), na tentativa de definir esse instituto, assim se expressa:

A consulta fiscal é modalidade de processo administrativo em que o interessado apresenta 
dúvida sobre situação de fato ao Fisco-Administração, para obter desta decisão vinculante a 
respeito.
A resposta à consulta fiscal é decisão do Fisco-Administração que a ela fica vinculada.

Para MEIRELLES (apud ROCHA, 1996, p. 26) “Processo de consulta é aquele em que o 
interessado indaga do Fisco sobre a sua situação legal,  diante de fato determinado, de duvidoso 
enquadramento tributário”.

É de bom alvitre ressaltar  que a consulta tributária é uma espécie do gênero consulta.  É 
também denominada pela doutrina como consulta fiscal. Isto porque a consulta, no sentido amplo, 
está vinculada ao amplo direito de petição aos poderes públicos para defesa de direitos, assegurados 
a  todos  pela  vigente  Constituição  da República.  Assim,  como a questão fiscal  ou tributária  diz 
respeito a apenas um aspecto da gama de direitos que possui o cidadão, especificamente, esse direito 
de petição, visando à boa orientação sobre matéria fiscal ou tributária por parte da fazenda pública, 
passa a se denominar de consulta fiscal ou tributária.

No tocante à denominação adjetivada ou não da consulta, ROCHA (1996, p.18) expõe:
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Não há uniformidade de uso de expressão para designar  o instituto objeto deste estudo: 
como já apontado, alguns o denominam simplesmente consulta, desadjetivadamente, outros 
o tratam como consulta  fiscal e há ainda os que a chamam consulta  tributária.  Adoto a 
denominação consulta fiscal e o faço porque assim englobo qualquer consulta dirigida ao 
Fisco, seja sobre matéria propriamente tributária que envolva exações  fiscais,  seja sobre 
matéria que envolva exações fiscais não tributárias. Com isto, deixo claro que o instituto se 
presta a tratar tanto as exações indubitavelmente tributárias, como o são os impostos, as 
taxas e as contribuições de melhoria, como também, das exações em torno das quais grassa 
dúvida sobre se teriam natureza jurídica de tributos ou não, como é o caso das contribuições 
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesses das categorias econômicas e 
profissionais,  previstas  no  art.  149  da  Constituição  de  1988,  e  dos  empréstimos 
compulsórios. De todo modo, sejam essas exações fiscais tributárias ou não tributárias, fica 
claro que estão igualmente abrangidas pelo instituto.
Tomo a palavra fiscal como derivada do Fisco em sua acepção geral convencional adotada 
para  “se  designar  a  administração  pública,  enquanto  organismo  preocupado  com  a 
arrecadação”, com as palavras de Geraldo Ataliba.

Por fim, consulta, no sentido deste estudo, é pedir orientação à administração pública sobre 
dada  matéria  tributária  ou  de  caráter  fiscal,  no  caso  de  dúvida  quanto  ao  fiel  cumprimento  e 
aplicação  da  legislação  tributária  face  à  sua  complexidade  de  entendimento.  Nesse  sentido, 
ROCHA37 entende que “A legislação exacional fiscal é ampla, múltipla, complexa e de assimilação 
difícil  para a generalidade das pessoas. É inevitável,  portanto,  que surjam dúvidas a respeito de 
como interpretá-la, com vistas à sua observância ou aplicação”. Nesta senda, caminham também 
autores renomados citados pelo insigne autor, como, por exemplo, GRAU (apud ROCHA, 1996, p. 
19):

[...]  na  mesma  direção,  aponta  que  ‘O  instituto  da  consulta  em  matéria  tributária  [...] 
possibilita  ao  contribuinte  reclamar,  da  Administração,  orientação  a  respeito  de  como 
proceder em situação de dúvida, no entendimento da Administração. Ela, Administração, 
afinal, é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária.

Canto e Nogueira38 “referem que a consulta tem por finalidade o esclarecimento de dúvidas” 
Amaro39 “considera a dúvida fundada como pressuposto da consulta”.

Moraes40 afirma que “a consulta fiscal é um instrumento para que se exponham dúvidas ou 
dificuldades”.

5.2.  Legitimidade e cabimento

37  Ibid., p.19.
38 ROCHA, loc. cit.
39 Ibid., p. 20.
40 ROCHA, loc. cit.
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Dissemos anteriormente que a consulta tributária é uma espécie do gênero consulta porque 
tem  como  ponto  basilar  o  direito  de  petição  consagrado  por  nossa  Magna  Carta.  É  que  a 
Constituição  Federal  de 1988,  em seu  art.  5°,  inciso  XXXIV,  alínea  “a”,  assegurou a  todas  as 
pessoas detentoras de direitos e obrigações o direito de petição aos poderes públicos em defesa de 
direitos ou abuso de poder, nos termos que segue:

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou 
abuso de poder;

Como temos  comentando,  a  legislação  tributária  é  eminentemente  complexa  e  de  difícil 
interpretação, exigindo muito dos sujeitos passivos de obrigação tributária o máximo de empenho 
para interpretá-la e aplicá-la dentro do alcance que pretendeu o legislador. É óbvio que nem toda a 
legislação  regente  de  um  determinado  tributo  é  passível  de  dúvida,  porém,  há  situações  que 
comportam inúmeras interpretações.  Nesses casos, não há outro caminho senão a formulação de 
consulta ao Fisco com vistas à pacificação de entendimento e solução da questão.

Foi com este objetivo que o legislador constituinte assegurou a todos o direito de petição aos 
poderes públicos, sendo o instituto da consulta derivado desse direito. Portanto, com legitimidade 
garantida no nosso ordenamento jurídico. Nesse diapasão, Rocha (1996, p. 20) dispõe que: “Não faz 
sentido buscar fundamento jurídico para a consulta fiscal em dispositivos constitucionais diversos 
daquele que prevê o direito de petição”.

Também  não  é  recomendável  assegurar  que  o  instituto  da  consulta  não  tem supedâneo 
constitucional,  e  sim  infraconstitucional,  visto  que  na  lição  de  Rocha41 “A  legislação 
infraconstitucional não poderá se afastar dos conceitos colocados pela Constituição e, muito menos, 
contrariá-los. Na medida em que contrarie, será inválida, isto é, inexistente [..]”.

Em  se  tratando  de  norma  infraconstitucional,  o  Código  Tributário  Nacional  faz  uma 
referência tímida ao assunto em tela, notadamente em seu art. 161, § 2°, que assim dispõe:

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor 
dentro do prazo legal para pagamento do crédito.

Rocha (1996, p.29), comentando o citado dispositivo,  assegura que “O dispositivo revela 
explicitamente o que a Constituição faz implicitamente, ao dizer que existe um instituto conhecido 
como consulta, ainda que se limite a quase só isso [...]”.

Desse modo, provado está que a legitimidade do instituto da consulta está fulcrada em base 
constitucional e em legislação infraconstitucional definidora de normas gerais de direito tributário, 
devendo as entidades tributantes observá-las quando do disciplinamento desse instituto no âmbito de 
suas competências.

No  tocante  ao  cabimento  do  instituto  em  análise,  convém  salientar  que  sua  utilização 
depende da satisfação de um pressuposto básico que se constitui  na principal motivação do uso 

41  Ibid., p. 27.
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desse expediente. Esta motivação está configurada na  dúvida que possui o administrado quanto à 
correta aplicação da legislação tributária diante de um fato concreto ou de uma hipótese.

Nesse sentido,  Machado (2005,  p.  450)  entende  que  “[...]  a  consulta  tributária  pode  ser 
formulada tanto diante de um fato concreto, já consumado, como diante de uma simples hipótese 
formulada pelo contribuinte”.

Faz sentido essa lição do renomado tributarista quanto ao caráter de amplitude inerente ao 
processo de consulta. Valendo dizer que seu objeto alcança toda e qualquer matéria relacionada com 
o tributo sobre o qual se paira a dúvida.

É nessa senda que Rocha (1996, p. 36) cita lições do iluminado mestre Gilberto de Ulhôa 
Canto, que assim se reporta:

Todo assunto relacionado a tributo de que se trate pode ser objeto de consulta, dado que o 
contribuinte  tem eventual  interesse  em saber,  indiscriminadamente,  qual  a  interpretação 
fiscal  de  determinado  dispositivo  legal,  sempre  que  o  mesmo  possa  ser-lhe  aplicável. 
Inaceitáveis,  assim,  algumas  decisões  que  têm  restringido  a  amplitude  dos  assuntos 
consultáveis [...].

Logo,  é  cabível  a  utilização  da  consulta  fiscal  a  toda  matéria  legislativa  que  impõe  à 
sociedade o dever de pagar tributos ou de cumprir obrigações tributárias de natureza acessória, visto 
que a dúvida pode surgir em relação a qualquer dispositivo vigente.

As entidades tributantes, por seu turno, têm regulamentado a consulta fiscal ou tributária 
dentro das suas respectivas áreas de competência. Todavia, têm mantido alguns pressupostos básicos 
de validade imprescindíveis ao controle da administração pública e à segurança jurídica.

Tomando  como exemplo,  o  processo  de  consulta,  no  âmbito  da  administração  tributária 
federal  e  nos  termos  estabelecidos  no  Capítulo  II,  do  Decreto  n..  70.235/72,  verifica-se  que  o 
referido processo possui regramento próprio, não estando, portanto, ao alvedrio do consulente, nem 
da administração tributária, delineá-lo ao seu bel prazer. Com base nesse regramento próprio, pode-
se afirmar que, na esfera federal, os requisitos imprescindíveis à validade do processo de consulta, 
com vistas à concretude de seu cabimento, são os seguintes:

a) formulação pelo próprio sujeito passivo ou pelas entidades representativas de categorias 
econômicas ou profissionais e pelos órgãos da administração pública;

b) forma escrita direcionada à entidade responsável pela administração do tributo a que se 
refere a matéria consultada;

c) vedação de qualquer procedimento fiscal relativamente à espécie consultada;

d) não suspensão do prazo para recolhimento de tributo retido na fonte ou autolançado nem 
do prazo para apresentação de declaração de rendimentos.
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5.3.  Eficácia e ineficácia

Segundo Ferreira (2001, p. 251), etimologicamente “eficácia é a qualidade ou propriedade de 
eficaz, isto é, que produz o efeito desejado”.

Assim, por lógica, ineficaz é aquilo que não é eficaz ou o que não produz o efeito desejado.
Entendido etmologicamente o sentido de eficácia e ineficácia e aplicando o significado dos 

termos ao tema objeto do nosso estudo, pode-se dizer que a eficácia ou ineficácia da consulta é a 
aptidão para produzir ou não efeitos no plano da concreção jurídica.

No  entendimento  de  Rocha  (1996,  p.  87),  a  consulta  dada  por  eficaz,  segue-se  que  é 
considerada  apta  a  produzir  efeitos.  Produz  efeitos  a  consulta  fundada  em  dúvida  séria 
demonstradora do legítimo interesse do consulente.

Ora, quais são os efeitos propriamente ditos de uma consulta eficaz? Certamente, podemos 
afirmar que um dos mais relevantes efeitos da consulta é colocar o consulente imune de penalidades.

Não seria  razoável  punir  o  contribuinte  consulente  com penalidades  em razão  da  busca 
espontânea de solução quanto à interpretação e aplicação da legislação tributária oriunda de dúvida 
declarada e formalizada junto à administração tributária.  Nem tampouco o Fisco adotar medidas 
fiscais junto ao contribuinte relacionadas à matéria consultada.

Carvalho (apud ROCHA, 1996, p. 88), aponta que:

[...] o aspecto principal do instituto da consulta está na amplitude de seus efeitos, posto que, 
enquanto não chega a manifestação da Fazenda, ficará a salvo o contribuinte de autuações 
relativas à matéria que foi objeto da consulta. [...].

Na mesma senda, caminha o Ataliba (apud ROCHA, 1996, p. 88), ao comentar o art. 48 do 
Decreto n° 70.235/72:

[...] o consulente fica imune a sanções ou punições, pelo fato de formular, regularmente, 
consulta à administração. Esta norma proíbe, nesta hipótese, a aplicação de sanções. E o faz 
“até o trigésimo dia subseqüente à data da ciência” da resposta dada à consulta, pelo órgão 
fazendário  (art.  48),  exatamente  para  garantir  ao  administrado  a  possibilidade  de  se 
comportar na conformidade da orientação apontada pela resposta que vier a ser dada.
Se  assim não  dispusesse  o regulamento,  a  consulta  não  teria  sentido.  Os  administrados 
ficariam inibidos e o instituto seria inteiramente inócuo.
Por  isso,  é  nulo  (nullum  est,  quod  nullum  effectum  producit) qualquer  procedimento 
“relativo à espécie consultada (art. 48). Não tem eficácia. É como se não existisse”.

Desse  modo,  fica  assegurada  juridicamente  a  proteção  ao  contribuinte  consulente  por 
consulta formulada e considerada eficaz nos termos do direito aplicável.

No que concerne ao aspecto de ineficácia da consulta fiscal ou tributária, e considerando o 
disposto no art. 52 do Decreto n°. 70.235/72, constata-se que os efeitos da consulta não poderão 
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ocorrer para fins de favorecer o contribuinte diante de certas situações, sob pena de comprometer a 
própria segurança jurídica do instituto, sendo, portanto, necessário de pronto, decretar sua ineficácia. 
Dispõe assim o referido Decreto:

Art. 52. Não produzirá efeito a consulta formulada: 
I - em desacordo com os artigos 46 e 47;
II - por quem tiver sido intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto da consulta;
III - por quem estiver sob procedimento fiscal iniciado para apurar fatos que se relacionem 
com a matéria consultada;
IV  -  quando  o  fato  já  houver  sido  objeto  de  decisão  anterior,  ainda  não  modificada, 
proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente;
V  -  quando  o  fato  estiver  disciplinado  em  ato  normativo,  publicado  antes  de  sua 
apresentação;
VI - quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal de lei;
VII - quando o fato for definido como crime ou contravenção penal;
VIII - quando não descrever, completa ou exatamente, a hipótese a que se referir, ou não 
contiver  os  elementos  necessários  à  sua  solução  salvo  se  a  inexatidão  ou  omissão  for 
escusável, a critério da autoridade julgadora.

Outro aspecto relevante a ser considerado no processo de consulta diz respeito a seus efeitos 
impositivo e vinculante, relativo à solução dada à matéria consultada. Se contrário ao contribuinte, 
obriga-o a cumprir a obrigação tributária de acordo com o entendimento dado pelo Fisco, inclusive 
com o recolhimento  do tributo  que se  entendeu devido;  se  favorável  ao contribuinte,  vincula  a 
administração  tributária  a  observar  o  entendimento  por  ela  proferido.  No  entanto,  esse  caráter 
vinculante da administração tributária não é perene, visto que poderá mudar seu entendimento a 
qualquer tempo, inclusive corrigir erros porventura cometidos na resposta.

Aliás, Machado (2005, p. 450) já alerta para o fato de que a administração tributária pode e 
deve corrigir seus erros, porém, não deve confundir erro de direito com mudança de critério jurídico, 
embora em ambos os casos a observância pelo contribuinte do entendimento adotada na resposta 
dada à consulta exclui a imposição de penalidades. O que diferencia um caso do outro é que, no 
primeiro, o tributo que deixou de ser pago em função da resposta que continha pode ser cobrado; e 
no  segundo,  a  cobrança  do  tributo  devido  só  abrangerá  o  período  seguinte  à  notificação  do 
contribuinte acerca do novo entendimento adotado.

O que também não pode ser deixado de lado é o fato da administração tributária responder 
desfavoravelmente  ao  consulente  sobre  situação  concreta  cuja  solução  este  entenda  estar 
evidentemente equivocada, pairando sobre si a ameaça da iminente cobrança do tributo que entende 
não ser devido.  Para remediar  tal  impasse,  a via judicial  é recomendada,  inclusive por meio de 
mandado de segurança preventivo, como se pode extrair do entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça, contido no Acórdão prolatado pela sua Primeira Turma, referente ao REsp. 615335/SP, com 
base no voto do Ministro Relator Luiz Fux, no seguinte teor:
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PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA 
PREVENTIVO.RESPOSTA DESFAVORÁVEL À CONSULTA TRIBUTÁRIA.
1.  É  cabível  o  mandado  de  segurança  preventivo  em  face  de  resposta  desfavorável  à 
consulta tributária diante de situação concreta, exsurgindo justo o receio do contribuinte de 
que se efetive a cobrança do tributo.
2.  "A resposta  a  consulta formulada  em face  de situação  concreta,  pode significar  uma 
cobrança  de  tributo,  feita  administrativamente,  inclusive  sob  a  ameaça  de  sanções 
legalmente previstas para o inadimplente da obrigação  tributária. E sendo assim, enseja, 
induvidosamente, a impetração de mandado de segurança.  De todo modo, ainda que não 
significasse  uma  lesão  ao  direito  do  impetrante,  de  não  ser  molestado  com  cobranças 
indevidas, significaria uma ameaça concreta de agressão a seu patrimônio, a ser executada 
mediante a posterior cobrança judicial. Por isto o cabimento do mandado de segurança, em 
caráter  preventivo,  não  admite,  nesses  casos,  qualquer  contestação  razoável."  (Hugo  de 
Brito  Machado.  Mandado de  Segurança  em Matéria  Tributária. São Paulo,  RT,1994,  p. 
284/285)
3. Deveras,  encerrando o lançamento atividade vinculada (art. 142 do CTN) e a fortiori, 
obrigatória, revela-se a juridicidade da ação preventiva. É que para propor a ação é mister 
interesse de agir que surge não só diante da lesão, mas, também, ante a ameaça da mesma 
(Lei 1.533/51, art. 1º).
4. Recurso especial provido.[...].

6. PROCESSO DE CONSULTA NO ÂMBITO DO FISCO AMAZONENSE

No âmbito  da  legislação  tributária  do  Estado  do  Amazonas,  o  processo  de  consulta  se 
assemelha, em suas características essenciais, ao processo de consulta na esfera federal. O Código 
Tributário  Estadual,  instituído  pela  Lei  Complementar  n°  19,  de 29 de  dezembro  de 1997,  e  o 
Regulamento do Processo Tributário Administrativo (RPTA), aprovado pelo Decreto n. 4.564, de 14 
de maço de 1979, naquilo que não for incompatível com a referida Lei Complementar, disciplina o 
processo de consulta tributária amazonense dentro dos aspectos que passaremos a comentar a seguir, 
inclusive  com fulcro  no direito  de petição  também previsto  no  § 7º,  do art.3°,  da Constituição 
Estadual, que assim dispõe:

§ 7º É assegurado a todos, independentemente de pagamento de taxa ou emolumento ou 
garantia  de instância,  o direito de petição e de representação aos Poderes  Públicos para 
coibir ilegalidade ou abuso de poder, e de obtenção, em repartições públicas, de certidão 
necessária à defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

6.1. A consulta como Processo Tributário – Administrativo (PTA)

A Lei Complementar Estadual n. 19/97 preceitua:

Art.  206.  O  Processo  Tributário-Administrativo  (PTA),  forma-se  na  repartição  fiscal 
competente,  mediante  autuação  dos  documentos  necessários  à  apuração  da  liquidez  e 
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certeza de crédito tributário não regularmente recolhido, organizando-se à semelhança de 
autos forenses, com folhas devidamente numeradas e rubricadas.
Art. 207. O pedido de restituição de tributo ou penalidade, a consulta, a confissão de dívida 
e  o pedido de regime especial  formulado pelo contribuinte são autuados igualmente  em 
forma de Processo Tributário-Administrativo (PTA). (grifo do autor).

Resta evidente a natureza processual da consulta à luz da legislação tributária estadual como 
sendo da modalidade de Processo Tributário-Administrativo (PTA). Isto não poderia ser diferente, 
visto que, sendo um procedimento atrelado ao direito constitucional de petição, a consulta deve ser 
procedimento revestido dos requisitos formais necessários a seu controle e validade.

Convém, portanto, neste tópico, analisarmos o PTA, a fim de ressaltar suas características 
essenciais e sua aplicabilidade à consulta tributária.

Assim, o PTA é espécie do gênero processo ou procedimento administrativo. Na ótica de 
Mello  (2005,  p.  412),  procedimento  ou  processo  administrativo  “É  uma  sucessão  itinerária  e 
encadeada de atos administrativos tendendo todos a um resultado final e conclusivo”.

Juridicamente, Ribas (2003, p. 34) ensina que:

A organização do processo é informada por princípios e normas que asseguram às partes, 
em  uma  relação  de  equilíbrio,  condições  de  se  valerem  de  todas  as  possibilidades 
contempladas  pelo  ordenamento  jurídico,  com a  finalidade  de  proteção  a  seus  direitos. 
Todas as disciplinas processuais embasam-se nos princípios constitucionais. Têm-se como 
princípios informativos do processo: lógico, jurídico, político e econômico.

No que tange ao processo administrativo tributário, Ribas42 salienta que este “é o instrumento 
que a lei utiliza para garantir, de maneira ampla, a conformação da obrigação abstrata oriunda do 
lançamento com a obrigação subjacente, do modo como nasce o fato tributário e da lei. A relação 
processual é instrumentalmente conexa com a relação material.”

Conquanto instrumento que comporta relações jurídicas entre o Fisco e o contribuinte,  o 
processo  administrativo  tributário  deve  ser  norteado  por  princípios  gerais  e  específicos.  Nesse 
sentido,  deve-se observar como princípios gerais:  a igualdade,  a legalidade e o devido processo 
legal,  que  se  desdobra  na  ampla  defesa  e  no  contraditório.  E  como  princípios  específicos:  a 
legalidade objetiva, a oficialidade, o informalismo, a verdade material, o princípio inquisitivo e a 
revisibilidade.

Ao processo de consulta,  enquanto classificado como Processo Tributário-Administrativo 
(PTA), inclusive sendo essa condição reconhecida pela legislação tributária amazonense, devem ser 
aplicados todos os princípios a que nos referimos anteriormente.

No entanto,  pode-se  observar,  pelo  exame da  legislação  amazonense,  que  nem todos  os 
princípios  aqui  mencionados  têm sido  aplicados,  em âmbito  administrativo.  Como  exemplo,  se 
analisarmos o princípio do devido processo legal, o qual comporta a ampla defesa e o contraditório, 
podemos verificar que sua aplicação no processo de consulta tributária interposto junto ao Fisco 
42 Ibid., p. 59.
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amazonense é inexistente, tendo em vista que a solução dada à consulta formulada pelo contribuinte 
se  processa  em  instância  única  por  meio  da  Auditoria  Tributária,  com  homologação  da 
Coordenadoria  de Administração  Tributária,  atual  Secretaria  Executiva  da Receita,  não cabendo 
recurso ou pedido de reconsideração da decisão homologada que a solucionar (art. 272 e 273 da LC 
n°  19/97).  Onde  está,  portanto,  assegurada  a  ampla  defesa  e  o  contraditório?  Onde está,  nesse 
aspecto, a satisfação do direito contido no inciso LV do art. 5° da Constituição Federal?. Uma vez 
que, a ampla defesa e o contraditório implicam em duplo grau de jurisdição.

6.2.  Da competência para formulação da consulta

A legislação tributária amazonense faculta ao contribuinte ou a sua entidade representativa 
de classe a competência para formular consulta tributária. Tal prerrogativa está prevista no seguinte 
dispositivo legal:

Art. 272. A Secretaria de Estado da Fazenda, através da Auditoria Tributária, responderá às 
consultas relativas aos tributos estaduais formuladas por contribuintes ou suas entidades 
representativas  (AMAZONAS.  LEI  COMPLEMENTAR  N.  19  DE  DEZEMBRO  DE 
1997).

E  disciplinada  pelo  Regulamento  do  Processo  Tributário-Administrativo,  aprovado  pelo 
Decreto n. 4.564 de 14 de março de 1979, que estabelece:

Art. 163. É facultado ao contribuinte ou entidade representativa de classe de 
contribuintes,  formular,  por  escrito,  Consulta  à  Consultoria  Tributária  da 
Secretaria da Fazenda, sobre a aplicação da legislação tributária em relação a 
fato  concreto  de  seu  interesse,  que  será  exata  e  inteiramente  descrito  na 
petição.

A  linha  exegética  de  tais  dispositivos  demonstra  a  multiplicidade  de  agentes  capazes  e 
competentes  para formular  consulta  fiscal  ou tributária  na defesa de interesse próprio ou alheio 
diante da dúvida sobre matéria de fato prevista na legislação tributária.

Embora a legislação tributária sob análise utilize o termo contribuinte como o sujeito ativo 
ou legitimado ativo da consulta fiscal, não quer dizer que somente o contribuinte como tal definido 
no  art.  121,  Parágrafo  único,  inciso  I,  do  Código  Tributário  Nacional,  seja  o  agente  capaz  e 
competente para formular consulta. Essa prerrogativa também é extensiva ao responsável tributário 
a  que  se  refere  o  inciso  II  do  mencionado  artigo  do  CTN,  na  condição  de  sujeito  passivo  de 
obrigação tributária. Inclusive, essa prerrogativa se estende até mais além, quando alcança a própria 
entidade representativa de classe do contribuinte.

Ribas (2003, p. 96), ao discorrer sobre o tema, afirma:
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O consulente é parte, ou seja, sujeito de direito que defende direito próprio 
ou alheio em relação à determinada questão de fato.
Também  possuem  legitimação  para  postular  o  responsável,  descrito  no 
inciso II do parágrafo único do art. 121 do Código Tributário Nacional, e 
todos aqueles que devem cumprir os deveres instrumentais.
A consulta pode, ainda, ser formulada por órgãos da Administração Pública 
e por entidades representativas de categorias econômicas ou profissionais. A 
legitimidade  dos  sindicatos  tem respaldo  na Constituição,  que comina  ao 
sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais e admite, 
quando expressamente  autorizadas,  legitimidade  às entidades  associativas, 
inclusive em questões administrativas.

6.3. Da matéria objeto da consulta

A matéria objeto da consulta deve se referir a tributos estaduais e deve versar sobre fato 
concreto de interesse do consulente. Se o assunto versar sobre atos ou fatos já ocorridos e geradores 
de tributos, essa circunstância deverá ser esclarecida na petição.43 

Verifica-se  assim  que  a  legislação  tributária  estadual,  nesse  aspecto,  admite  somente  a 
consulta tributária sobre fato concreto de interesse do consulente,  no qual paire dúvida quanto à 
interpretação e aplicação da legislação, descartando, portanto, a consulta sobre situações hipotéticas 
que  configuram a  denominada  consulta  em tese.  Esta,  segundo a  doutrina,  vale  somente  como 
simples orientação, possuindo o condão de mera opinião da administração tributária, sem qualquer 
efeito vinculante para o consulente. Enquanto a consulta sobre fato concreto devidamente descrito 
pelo consulente, vincula o contribuinte e obriga a administração a proceder consoante à solução que 
lhe for dada. 

Ribas (2003, p. 99), ao analisar o objeto da consulta tributária, assim se reporta:

Objeto da consulta pode ser qualquer situação de fato ou de direito que afete 
o relacionamento do sujeito envolvido com o Fisco e sobre a qual existam 
dúvidas que possam surgir da falta de clareza ou precisão na linguagem do 
Direito. Se não houver dúvida, não haverá interesse jurídico para o exercício 
da consulta. É preciso que haja interesse legítimo, presente ou futuro.
Em  uma  visão  mais  moderna  do  relacionamento  entre  o  Fisco  e  os 
contribuintes,  a  doutrina  vem defendendo a  possibilidade  de consulta  em 
face de situações hipotéticas, que configuram consulta em tese, e, portanto, a 
solução é inaplicável à situação real do consulente se esta não coincidir com 
a hipótese descrita. Nesse caso, a resposta vale como simples orientação, ou 
seja, manifestação antecipada da administração conferindo simples opinião, 

43 Art. 272, § 2°, da LC 19/97 e art. 163, § 1º do RPTA/79.
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sem efeito vinculante para o consulente. Diferentemente, resposta a consulta 
sobre  fato  descrito  concretamente  pelo  contribuinte,  instruída  com 
documentos ou quaisquer outras provas correspondentes ao fato real de seu 
interesse,  tem efeito  vinculante  para o contribuinte,  ressalvado, é claro,  o 
recurso ao Judiciário. Nesse caso, a resposta não é um critério genérico, mas 
de aplicação obrigatória para a Administração.

Dessa forma, pode-se concluir que o legislador amazonense nomeou somente as situações 
concretas  de  interesse  dos  contribuintes  como  passíveis  de  consulta  tributária,  visto  que  estas 
possibilitam efeitos vinculante e obrigatório na relação Fisco versus Contribuinte.

6.4. Da forma como a consulta deve ser formulada

A consulta deve ser formulada por escrito, com precisão, concisão e clareza sobre a matéria 
consultada, bem como, com a qualificação completa do consulente, inclusive se for formulada por 
procurador, além da qualificação completa deste, deve estar acompanhada do respectivo instrumento 
de mandato.44 

6.5. A quem deve ser dirigida a consulta

A petição referente à consulta será dirigida à Auditoria Tributária, órgão de julgamento de 
primeira instância da Secretaria da Fazenda, e será entregue na repartição fiscal do domicílio do 
consulente.45 

6.6. Do prazo legal para a solução da consulta

A solução da consulta será dada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrada da 
petição  na  repartição  competente,  podendo  esse  prazo  ser  prorrogado  a  critério  do  Chefe  da 
Auditoria Tributária,  caso se trate de matéria complexa. Ressalte-se que o referido prazo poderá 
também ser suspenso, se ocorrer qualquer pedido de diligência, tornando a contar a partir do dia em 
que esta for cumprida.46 

6.7.  Do impedimento  do Fisco para realizar  qualquer  procedimento  fiscal  em relação  à matéria 
consultada

44 Arts. 163 e 164 do RPTA/79.
45 Art. 272 da LC n° 19/97 e art. 165 do RPTA/79.
46 Art. 274 da LC n° 19/97 e art. 166 do RPTA/79.
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O Fisco não poderá promover nenhuma ação fiscal relativa à espécie consultada contra o 
consulente, se a consulta for protocolada dentro do prazo legal para cumprimento da obrigação a que 
se refira, ou quando o contribuinte proceder de conformidade com a solução dada à consulta, ou 
durante a tramitação inicial da consulta, ou enquanto a solução não for reformulada47.

6.8. Da observância da solução dada à consulta

A solução dada à consulta deverá ser observada pelo consulente nos precisos termos desta. 
Isto é,  se o tributo for considerado devido pela solução dada à consulta,  este será cobrado sem 
imposição de qualquer penalidade, se recolhido dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data 
em que o consulente tiver ciência da resposta.. Outrossim, a observância pelo consulente da resposta 
dada à consulta, enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado, exime o contribuinte de 
qualquer penalidade e exonera-o do pagamento do tributo considerado não devido no período, além 
do que a mudança de orientação adotada em solução de consulta anterior prevalecerá em relação ao 
consulente, após cientificado, este da nova orientação48. 

6.9.  Do formalismo que a solução dada à consulta deve se revestir

O art. 168, do RPTA/79, determina que a resposta à consulta ou a sua reformulação será dada 
ao consulente, nas formas estipuladas na Seção I, do Capitulo II do referido Regulamento, que trata 
das intimações como meios pelos quais os interessados são comunicados dos atos praticados por 
servidores, autoridades e órgãos colegiados, da Secretaria da Fazenda.

6.10. Da ineficácia da consulta

A consulta será ineficaz quando seja considerada meramente protelatória, assim entendida a 
que versar sobre disposição claramente expressa na legislação tributária ou sobre questão de direito 
já resolvido por ato normativo, por decisão administrativa ou judicial; ou que não descreva exata e 
completamente  o  fato  que  lhe  deu  origem;  ou  ainda  formulada  após  o  início  de  qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com o fato de seu objeto, ou 
após vencido o prazo legal para cumprimento da obrigação a que se referir, competindo ao Auditor 
Tributário declarar tal ineficácia49.

6.11. Da solução da consulta em instância única e sua homologação pela Administração Tributária

47 Art. 275 da LC n° 19/97 e art. 167 do RPTA/79.
48 Art. 275, § único da LC n° 19/97 e art. 167, §§ 1°, 2° e 3° do RPTA/79.
49 Art. 276 da LC n° 19/97 e art. 169 do RPTA/79.
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Como  dissemos  anteriormente,  a  solução  dada  à  consulta  pelo  Fisco  amazonense  será 
processada  em  instância  única  pela  Auditoria  Tributária,  com  a  devida  homologação  pela 
Coordenadoria  de  Administração  Tributária,  atualmente  denominada  de Secretaria  Executiva  da 
Receita,  a quem compete alterá-la ou reformá-la de ofício,  não cabendo ao consulente  qualquer 
recurso ou pedido de reconsideração quando lhe for contrária. Também, a solução da consulta será 
publicada no Diário Oficial do Estado e servirá como orientação geral da Secretaria da Fazenda em 
casos similares.50 

Dessa  forma,  o  disciplinamento  em  comento  contempla  regras  que,  se  devidamente 
observadas  pelo  contribuinte  amazonense  e  pela  Administração  Tributária  estadual,  fazem  da 
consulta um potente instrumento de prevenção do processo administrativo tributário. Dentre essas 
regras, pode-se destacar a exigência de clareza, precisão e concisão sobre a matéria consultada; a 
rejeição imediata de consulta que tenha caráter eminentemente procrastinatório do recolhimento do 
tributo devido; a fixação de prazo para a solução da consulta ou cumprimento da obrigação tributária 
pelo consulente; e sobretudo, a garantia de que o contribuinte não vai ser penalizado com ações 
fiscais  ou  penalidades  pecuniárias  quando  lança  mão  desse  importante  instituto  do  Direito 
Tributário.

7. A DENÚNCIA ESPONTÂNEA

7.1. Conceito e finalidade

Nas palavras de Plácido e Silva (apud POLONI, 2000, p. 97), “denúncia deriva do verbo 
latino ‘denuntiare’, que significa anunciar, declarar, avisar, citar, com aplicação no Direito Civil, 
Penal ou Fiscal, e com o significado genérico de declaração, que se faz em juízo, de fato que deva 
ser comunicado”.

O ordenamento jurídico brasileiro contempla sabiamente o instituto da denúncia espontânea 
no sentido de permitir que o infrator de preceitos legais procure corrigir seus erros através da 
autodenúncia, ressaltando que tal procedimento está mais atrelado ao direito penal propriamente 
dito e ao direito tributário penal.

Em termos gerais, o instituto da denúncia espontânea pode ser definido como sendo um ato 
voluntário  de autodenúncia  do agente  responsável  por infração  à  legislação  com objetivo de se 
eximir de penalidade ou de obter redução ou abrandamento desta, como ocorre no Direito Penal.51 

Em particular, o Direito Tributário adota o instituto da denúncia espontânea com a finalidade 
de incentivar o contribuinte a se autodenunciar por infração cometida à legislação tributária, com o 
intuito de eximir-se perante o Fisco do ônus de multas que, dependendo da espécie de tributo, pode 
alcançar patamares elevadíssimos, com vultosos prejuízos ao patrimônio empresarial.

50 Art. 273 da LC n° 19/97.
51 Código Penal. Art. 16, da Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940.
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Sá (2006?) em seu artigo A Ética da Denúncia Espontânea, assim se expressa:

A denúncia espontânea como um ato voluntário  do contribuinte,  prevista em lei,  possui 
aspectos que se subordinam às realidades do seu tempo.
Sendo a denúncia uma decorrência de um erro, admite-se seja ato voluntário, derivado de 
outro involuntário.
Isto porque erro é o que se pratica sem desejar e fraude o que se pratica desejando.
O erro pode derivar-se de desconhecimento, negligência, omissão, má orientação, mas será 
sempre erro.
O benefício em acusar-se como alguém que fez algo errado, perante o Fisco, é o da isenção 
de ônus de multas, além daquele da evidência de uma disposição honesta, em tese.

Nesse diapasão, Baleeiro (apud COÊLHO, 1995, p.107) também se expressa: “Libera-se 
o contribuinte ou o responsável e, ainda mais, representante de qualquer deles, pela denúncia 
espontânea da infração...”
Outrossim, Amaro (2005, p. 451), ao abordar o tema, assim se reporta:

[...] o objetivo fundamental das sanções tributárias é, pela intimidação do potencial infrator, 
evitar  condutas  que  levem  ao  não-pagamento  do  tributo  ou  que  dificultem  a  ação 
fiscalizadora (que, por seu turno, visa também a obter o correto pagamento do tributo).
Ora, dentro dessa perspectiva, é desejável que o eventual infrator, espontaneamente, “venha 
para o bom caminho”. Esse comportamento é estimulado pelo art. 138 do Código, ao excluir 
a responsabilidade por infrações que sejam objeto de denúncia espontânea.

Assim,  a  denúncia  espontânea,  na  forma  como  foi  concebida  pelo  Código  Tributário 
Nacional,  notadamente em seu art.  138,  configura-se em verdadeiro instrumento de exclusão de 
responsabilidade tributária penal pelo cometimento de algum ilícito fiscal contra a fazenda pública, 
o  qual  poderá  ocorrer  tanto  no  campo  das  regras  que  norteiam  o  cumprimento  da  obrigação 
tributária principal, como no campo da obrigação tributária acessória, isto é, tanto em relação ao 
pagamento do tributo quanto em relação às prestações de informações positivas ou negativas ao 
Fisco ou na abstenção de atos que tenham por finalidade assegurar o controle fiscal e a arrecadação 
do tributo.

O que se pode ressaltar é o caráter isencional da penalidade pecuniária a ser relevada por 
meio desse instrumento, que funciona como incentivo ao contribuinte infrator a buscar regularizar 
sua situação perante o Fisco, concorrendo, dessa forma, para o equilíbrio da relação Fisco  versus 
Contribuinte, com ganhos financeiros para ambos, posto que o tributo porventura não recolhido em 
função da infração cometida, será acrescido aos cofres públicos, sem qualquer dispêndio ou esforço 
por parte do Estado, ao mesmo tempo em que o contribuinte pode gozar da tranqüilidade de não ser 
penalizado pela lei infringida, sem danos financeiros ao seu patrimônio.

7.2. Legitimidade e cabimento
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A legitimidade e o cabimento da denúncia espontânea estão fulcrados no que dispõe o art. 
138 do Código Tributário Nacional – Lei n. 5.172/66, que assim preceitua:

Art.  138. A  responsabilidade  é  excluída  pela  denúncia  espontânea  da  infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do 
depósito  da importância  arbitrada  pela autoridade  administrativa,  quando o montante do 
tributo dependa de apuração.
Parágrafo  único.  Não  se  considera  espontânea  a  denúncia  apresentada  após  o  início  de 
qualquer  procedimento  administrativo  ou  medida  de  fiscalização,  relacionados  com  a 
infração.

Legitimado pelo dispositivo em comento, o contribuinte que incorra em qualquer infração 
à legislação tributária poderá confessar ao Fisco o erro cometido visando remediá-lo. Com efeito, 
essa iniciativa do contribuinte decorre de uma política legislativa tributária, em que o legislador 
procurou estimular  o  cumprimento  espontâneo das  obrigações  tributárias,  brindando-o com a 
dispensa da respectiva penalidade pecuniária.

Nesse enfoque, Machado (2005, p.173) tece o seguinte comentário: “O art. 138 do Código 
Tributário Nacional é um instrumento de política legislativa tributária. O legislador estimulou o 
cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, premiando o sujeito passivo com a exclusão 
de penalidades quando este espontaneamente denuncia a infração cometida e paga, sendo o caso, 
o tributo devido”.

O  cabimento  da  denúncia  espontânea,  para  fins  de  exclusão  de  penalidade,  não  se 
restringe apenas às infrações pela falta de recolhimento do tributo devido, mas também alcança 
aquelas  decorrentes  do descumprimento  de  obrigações  tributárias  acessórias.  Tal  assertiva  se 
extrai do que se pode interpretar do próprio art. 138 do CTN, quando este utiliza a expressão “...  
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido...”, restando claro que as demais 
infrações,  que  não  seja  a  falta  de  pagamento  do tributo,  também estão  favorecidas  por  esse 
instrumento de política tributária.

Aliás, Machado (2005, p. 173), ao discorrer sobre o tema, assim se reporta: “Como a lei 
diz que a denúncia há de ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido, resta 
induvidoso que a exclusão da responsabilidade tanto se refere a infrações das quais decorra o não 
pagamento do tributo como a infrações meramente formais, vale dizer, infrações das quais não 
decorra  o  não  pagamento  do  tributo.  Inadimplimento  de  obrigações  tributárias  meramente 
acessórias”.

Ainda sob esse aspecto, Andrade Filho (2003, p. 149) comenta:

Certa doutrina afirma que o art.  138 do CTN não é aplicável  às penalidades  de caráter 
moratório e há os que afirmam que a exclusão da responsabilidade por infrações não atinge 
aquelas decorrentes de não-observância de normas que dispõem sobre deveres formais e 
instrumentais.
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Cabe notar, inicialmente, que o texto do art. 138 do CTN não fornece indícios ou elementos 
para essa distinção. De fato, ele utiliza o vocábulo “infração” sem fazer menção a qualquer 
fato ou circunstância que a qualifique. Esse fato permite aduzir que a denúncia espontânea 
abrange  tanto  as  sanções  pecuniárias  ditas  “moratórias”  como  também  as  de  natureza 
“punitiva” seja qual for o tipo de obrigação violada. Assim, o conteúdo normativo daquela 
norma abrange as penalidades pecuniárias em geral (exceto os juros de mora) e as de caráter 
político que decorram tanto do incumprimento da obrigação tributária principal como dos 
deveres formais, as denominadas “obrigações acessórias” [...].

7.3. Eficácia

Não  resta  dúvida  de  que  o  efeito  da  denúncia  espontânea  é  a  benéfica  exclusão  da 
penalidade pecuniária imposta por infração às normas tributárias, constituindo-se essa exclusão 
no mote principal da autodenúncia por parte do sujeito passivo responsável pelo ilícito fiscal. 
Todavia, a utilização desse instrumento para ter eficácia deve levar em conta alguns pressupostos 
de  validade  contidos  no  bojo  do  próprio  art.  138  e  seu  parágrafo  único  do  CTN.  Esses 
pressupostos  estão  consubstanciados  no  pagamento  do  tributo,  acrescido  dos  juros  de  mora 
cumulativamente com a iniciativa do contribuinte em se antecipar no cumprimento da obrigação 
tributária inadimplida, seja esta principal ou acessória, antes de qualquer procedimento do Fisco 
no sentido de apurar a infração.

Percebe-se que o requisito vital que caracteriza a denúncia espontânea, com vistas a sua 
eficácia  no  que  tange  à  exclusão  da  penalidade  cabível,  é  sua  tempestividade,  posto  que  o 
momento hábil é o que antecede a qualquer ação do Fisco relacionada com a infração. Assim, se 
o infrator efetua o pagamento do tributo em atraso com os juros de mora,  antes de qualquer 
cobrança por parte da Fazenda Pública, satisfeito está esse requisito, e, portanto, dispensado está 
da  aplicação  de  qualquer  penalidade  pecuniária.  Outrossim,  caso  seja  omisso  em relação  ao 
cumprimento  de  qualquer  obrigação  tributária  de  caráter  acessório,  como,  por  exemplo,  o 
fornecimento de informações que deva prestar ao Fisco para fins de controle da arrecadação ou 
da fiscalização do tributo, uma vez fornecendo tais informações, ainda que fora de prazo, não 
estará sujeito a qualquer penalidade se antecipou ao procedimento fiscal. Aliás, nesse sentido é o 
pensamento de alguns doutrinadores e da jurisprudência.

Logo,  iniciado  o  procedimento  administrativo  do  Fisco  contra  o  contribuinte 
relativamente à infração, descaracterizada estará a denúncia espontânea porque ausente estará a 
tempestividade como requisito de validade para os fins a que se propõe o regramento contido no 
art. 138 do CTN.

O  que  se  deve  levar  em  conta,  precisamente,  são  as  causas  determinantes  dessa 
tempestividade  ou  intempestividade.  Para  isso,  é  necessário  analisar  com afinco  o  parágrafo 
único do art. 138 do CTN, quando dispõe sobre o procedimento administrativo ou medida de 
fiscalização relacionados com a infração e condiciona a caracterização da denúncia espontânea à 
ação do contribuinte antes do início dessas medidas fiscais.
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A pergunta que se faz é quando se considera iniciado o procedimento administrativo ou 
medida  de  fiscalização  para  fins  de  exclusão  da  espontaneidade  do contribuinte?  No âmbito 
federal, o Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo 
fiscal, estabelece que:

Art. 7.° O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito 
passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III – o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Percebe-se  claramente  que  o  dispositivo  retrotranscrito  exige  que  o  início  do 
procedimento fiscal seja caracterizado com um certo grau de formalismo, notadamente a forma 
escrita,  agente  competente,  isto  é,  com atribuições  para  tal,  bem como,  a  devida  ciência  ao 
contribuinte ou seu preposto de que a infração está sendo apurada.

Esses  requisitos  do  procedimento  fiscal  são  essenciais  para  a  validade  do  início  do 
procedimento. Pode-se até dizer que são requisitos cumulativos de validade, visto que a ausência 
de um deles implicará em nulidade do ato, o que o tornará incapaz de quebrar a espontaneidade 
do  sujeito  passivo  de  obrigação  tributária  infrator,  não  se  caracterizando  como  início  do 
procedimento impeditivo da denúncia espontânea.

Amaro (2005, p. 452) assim se reporta sobre a questão: “A denúncia espontânea não é 
considerada espontânea se apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou 
medida de fiscalização, relacionados com a infração.  Não é, pois, qualquer possível motivação  
externa à vontade do infrator que exclui sua espontaneidade, para os efeitos do artigo em estudo; 
requer a existência de um procedimento fiscal ou medida de fiscalização que já tenha tido início; 
obviamente, não se pode tratar de procedimentos ou medida interna corporis, que a fiscalização 
tenha implementado, mas de que ainda não tenha dado ciência  ao infrator.  A ciência deste é 
necessária para o efeito em análise”.

Outros  aspectos  relacionados  com  a  eficácia  da  denúncia  espontânea,  para  fins  de 
exclusão da penalidade, decorrem das interpretações que são dadas ao art. 138 do CTN dentro do 
contexto doutrinário e jurisprudencial, mormente em relação à expressão “se for o caso” contida 
no caput do referido artigo, ao pagamento parcelado da dívida tributária confessada e à inclusão 
ou não da multa moratória no pagamento integral do tributo devido, inclusive quando se tratar de 
tributos sujeitos ao lançamento por homologação. É o que passaremos a analisar a seguir.

7.3.1. A expressão “se for o caso” no aspecto doutrinário e jurisprudencial

A expressão  “se for o  caso” tem sido objeto de múltiplas  interpretações,  tanto  pelos 
juristas, quanto pelos tribunais. Há quem diga que a referida expressão, contida no caput do art. 
138 do CTN, a priori se presta a demonstrar que o alcance dos efeitos da denúncia espontânea 
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abrange as penalidades decorrentes do inadimplemento no cumprimento da obrigação tributária 
principal, consubstanciada na falta de recolhimento do tributo devido, bem como, as penalidades 
pelo descumprimento de obrigações tributárias acessórias previstas na legislação para viabilizar o 
controle da arrecadação e da fiscalização do tributo; e a posteriori quer a expressão indicar que é 
possível haver disposição de lei em contrário autorizando a aplicação da denúncia espontânea 
com os efeitos que lhe são próprios sem a necessidade do recolhimento integral da dívida ou do 
depósito de importância arbitrada pela autoridade competente.

Quanto a esse aspecto, Martins (1998, p. 84) firma o seguinte entendimento: “A expressão 
se for o caso, incluída pelo legislador no texto do projeto, evidentemente tem que ser interpretada 
dentro da configuração do princípio da legalidade, que norteia não apenas o direito tributário, 
mas todo o ordenamento jurídico nacional, ou seja, de que a denúncia espontânea somente terá 
que ser acompanhada do pagamento de tributos e juros de mora, se a lei expressamente assim o  
determinar”.

No que diz respeito a tais interpretações, Villanova (apud DALLA, 2002, p. 78) afirma, 
na esteira de que “a locução verbal ‘se for o caso’ referida no artigo 138 do CTN, voltada ao 
pagamento do tributo e dos juros, não está solta conceitualmente. Faz parte da deontologia do 
Direito”. Implicando dizer que, tanto as infrações relativas à falta de pagamento do tributo como 
as relativas às obrigações instrumentais estão desoneradas de multas.

Já  Andrade  Filho  (2003,  p.  146)  vai  mais  além,  asseverando:  “A  exclusão  da 
responsabilidade por penalidades, prevista no art. 138 do CTN, corresponde a uma verdadeira 
causa de extinção da punibilidade que alcança não só as infrações fiscais como também os crimes 
contra a ordem tributária e contra a previdência social”.

No que pertine ao descumprimento das obrigações tributárias de caráter formal, Mitsuo 
Narahashi (apud FARÁG, 2001, p. 88), assegura que “o cumprimento espontâneo de obrigação 
acessória elide qualquer penalidade”.

Na  mesma  direção  caminha  Deslandes  (1997,  p.  38)  ao  discorrer  sobre  os  tipos  de 
infrações alcançadas pela denúncia espontânea, expondo:

Segundo cediço princípio de hermenêutica, onde o legislador não distingue não é lícito ao 
intérprete distinguir.
Desta forma,  quando o legislador  prescreveu  que “...  a responsabilidade é excluída pela 
denúncia espontânea...”, referiu-se a todo tipo de infração – substancial e formal. Se tivesse 
por objetivo excluir um ou outro tipo, teria à mão vários recursos como adjetivar a palavra 
infração, ou mesmo complementar a sentença descrita acima “...  da infração à obrigação 
principal”, excluindo, assim, a infração formal, ou vice-versa. 

Na  órbita  judicial,  tal  entendimento  não  é  pacífico,  existindo  decisões  de  tribunais 
regionais no sentido de aplicar os efeitos da denúncia espontânea às infrações de caráter formal e 
outras contrárias a esse entendimento. Assim há entendimento nas duas direções, como a seguir 
declarado respectivamente pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região no 
acórdão prolatado no processo Remessa Ex Officio (REO) n° 97.04011911/RS, da relatoria do 
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Desembargador Federal Jardim de Camargo, publicado no Diário da Justiça da União (DJU), em 
data de 03 de dezembro de 1997; e pela 3ª Turma do TRF da 1ª Região, no acórdão relativo ao 
processo  AMS  n°  1996.01553355,  da  relatoria  do  Desembargador  Federal  Tourinho  Neto, 
publicado no DJU em 09 de maio de 1997, ao julgarem questão relacionada à cobrança da multa 
moratória pela entrega da Declaração do Imposto de Renda fora do prazo legal.

Não obstante, essa divergência de entendimento já vem sendo pacificada no âmbito do 
Superior Tribunal de Justiça, especialmente pelas 1ª e 2ª Turmas, no sentido de que, a exclusão 
da penalidade não se aplica no caso de denúncia espontânea de infração pelo descumprimento de 
obrigação acessória, conforme se extrai das seguintes decisões:

TRIBUTÁRIO.  DECLARAÇÃO  DE  OPERAÇÕES  IMOBILIÁRIAS.  OBRIGAÇÃO 
ACESSÓRIA AUTÔNOMA.  DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. MULTA 
MORATÓRIA. CABIMENTO.
I – A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é legal a exigência da multa 
moratória  pelo  descumprimento  de  obrigação  acessória  autônoma,  no  caso,  a  entrega  a 
destempo  da  declaração  de  operações  imobiliárias,  visto  que  o  instituto  da  denúncia 
espontânea não alberga a prática de ato puramente formal. Precedentes: AgRg no AG n° 
462.655/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 24/02/2003 e REsp. n° 504.967/PR, Rel. Min. 
FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 08/11/2004.
II – Agravo regimental improvido.52

TRIBUTÁRIO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA.  OBRIGAÇÃO  ACESSÓRIA. 
DECLARAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS FEDERAIS.
1. Esta Corte não admite a aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 
138  do  CTN,  para  afastar  a  multa  pelo  não  cumprimento  no  prazo  legal  de  obrigação 
acessória.
2. Agravo regimental improvido.53

7.3.2. O pagamento parcelado da dívida tributária confessada

Quanto ao pagamento  parcelado da dívida tributária  confessada por meio do instituto  da 
denúncia espontânea, pouca controvérsia não há. A doutrina tem se dividido a respeito da questão, 
no que concerne ao alcance dos benéficos efeitos da denúncia espontânea previstos no art. 138 do 
CTN, nesse tipo de situação, embora o art. 155-A, do CTN, introduzido pela Lei Complementar n° 
104, de 10 de janeiro de 2001, tenha pretendido solucionar o impasse preceituando:

Ar.  155 – A.  O parcelamento  será concedido na forma e condição estabelecidas  em lei 
específica. (AC)
§ 1o Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a 
incidência de juros e multas. (AC).

52 STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp. 669851/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 21/03/2005.
53 STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp.751493/RJ, Min. Rel. CASTRO MEIRA, DJ 19/12//2005.
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Em que pese à tentativa de solucionar a questão por meio do dispositivo retrocitado, o 
legislador não esclareceu se, no caso de denúncia espontânea do débito fiscal, seguida de pedido 
de parcelamento do valor denunciado, o contribuinte está dispensado da multa moratória, já que o 
referido  dispositivo  não  qualifica  que  tipo  de  multa  deve  compor  o  valor  parcelado,  se  a 
moratória ou a punitiva.

Isto  porque  o  parcelamento  de  dívidas  tributárias  não  está  condicionado  à  denúncia 
espontânea da infração, isto é, qualquer infrator, confesso ou não, pode ter sua dívida parcelada, 
inclusive aqueles que tiveram seus débitos fiscais apurados por meio de ação fiscal com lavratura 
de auto de infração e aplicação da chamada multa de ofício ou punitiva.

A solução oferecida pela doutrina vem no sentido de que a questão deve ser analisada à 
luz dos princípios constitucionais, especialmente o princípio da isonomia, bem como à luz do 
próprio  sentido  filosófico  do  art.  138 do  CTN que encontra  razão  de  ser  na  vontade  que  o 
legislador teve de realizar política legislativa tributária, estimulando o pagamento espontâneo do 
tributo evadido ou o cumprimento da obrigação acessória inadimplida pela premiação do infrator 
confesso, dispensando-o de penalidade.

O que se questiona é se o infrator confesso que pede parcelamento do débito tem o mesmo 
direito  do  infrator  confesso  que  quita  integral  e  imediatamente  o  seu  débito.  Numa  análise 
superficial  da  questão,  poderíamos  concluir  pela  ocorrência  de  uma  verdadeira  afronta  ao 
princípio  da  isonomia,  caso  o  infrator  confesso  que  parcelasse  seu  débito  tivesse  o  mesmo 
tratamento daquele infrator confesso que quitou de pronto seu débito, visto que se estaria dando 
tratamento igual a pessoas em situações desiguais.

Machado (2005, p. 176) entende não existir, na situação em apreço, violação ao princípio 
da isonomia, isto porque o valor a ser pago parceladamente não é igual ao pago à vista, uma vez 
que o valor parcelado será acrescido, além dos juros decorrentes da mora, contados a partir do 
vencimento do tributo até a data da concessão do parcelamento, os juros futuros cobrados sobre 
cada parcela. Nisto residindo o grande diferencial que se harmoniza devidamente com o princípio 
da  isonomia,  tendo  em  vista  que  o  valor  a  ser  pago  integralmente  não  é  igual  ao  pago 
parceladamente, justificando-se, portanto, os benefícios da denúncia espontânea relativamente à 
exclusão da penalidade configurada na multa moratória.

Um dos argumentos doutrinários no sentido de que o débito confessado e parcelado goza 
do  benefício  da  denúncia  espontânea  é  que  o  parcelamento  se  constitui  numa  forma  de 
pagamento do tributo confessado. Poloni (2000, p.111) aponta: “Com o parcelamento, apresenta-
se o pagamento do tributo. E assim resta configurada a denúncia espontânea. Sem antecedente 
procedimental  administrativo  descabe  a  imposição  de  multa,  mesmo  pago  o  tributo  após  a 
denúncia espontânea (art. 138, CTN). Exigi-la, seria desconsiderar o voluntário saneamento da 
falta,  malferindo  o  fim  inspirador  da  denúncia  espontânea  e  animando  o  contribuinte  a 
permanecer na indesejável via da impontualidade”.

No mesmo sentido Machado (2005, p. 177) ensina:
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[...]  O parcelamento realmente  não exclui  a  incidência  de juros  e  multas.  Ocorre  que o 
parcelamento não depende de ter ocorrido denúncia espontânea. Pode ser concedido mesmo 
quando o débito tenha sido apurado mediante auto de infração. Não há relação necessária 
entre denúncia espontânea e parcelamento. O que exclui as multas é a denúncia espontânea, 
nos termos do art. 138 do Código Tributário Nacional, não o parcelamento. Logo, ao dizer 
que salvo disposição de lei em contrário o parcelamento não exclui juros e multas, o § 1°, do 
art. 155-A, não afasta a incidência do art. 138 do Código Tributário Nacional, nos casos em 
que tenha havido denúncia espontânea seguida de parcelamento. Aliás, o art. 138 pode ser 
entendido  como  disposição  em  contrário,  que  se  aplica  apenas  no  caso  de  denúncia 
espontânea.

A jurisprudência dos nossos tribunais tem sido oposta a esse entendimento, inclusive em 
consonância  com a  Súmula  n.  208 do  extinto  Tribunal  Federal  de Recursos  (TFR),  também 
ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que declara: “A simples confissão de dívida, 
acompanhada do seu pedido de parcelamento, não configura a denúncia espontânea”.

Nessa  direção  têm  sido  as  decisões  do  STJ  em  julgados  recentes  relativamente  às 
seguintes demandas:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 
284/STF.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NULIDADE  DA  CDA. 
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.  DISSÍDIO  PRETORIANO.  MERA  TRANSCRIÇÃO  DE  EMENTAS. 
DENÚNCIA  ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO  DE  DÉBITO.  EXCLUSÃO  DA 
MULTA MORATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexistiu a indicação dos dispositivos federais que teriam sido violados. Tal circunstância 
atrai o disposto na Súmula 284/STF.
2. Ausência de prequestionamento no tocante à suposta contrariedade aos artigos arts. 125, 
inciso I, do CPC; 41 da Lei n. 6.830/80165; 585, inciso VI, do CPC; 2º, § 5º, inciso III e 3º 
da LEF. Incidência da Súmula 211/STJ.
3.  A  mera  transcrição  de  ementas,  sem  o  necessário  confrontos  entre  os  arestos,  é 
insuficiente para comprovar o dissídio. Essa deficiência impede seja constatada a similitude 
fática entre os julgados.
4.  Incide  multa  moratória  na hipótese de parcelamento  de débito deferido pela Fazenda 
Pública. "A simples confissão de dívida, acompanhada do seu pedido de parcelamento, não 
configura denúncia espontânea" (Súmula 208/TFR).
5. Recurso especial improvido.54

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSUAL 
CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. CABIMENTO. TRIBUTÁRIO. 
PARCELAMENTO  DO  DÉBITO.  REFIS.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA NÃO-
CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. TAXA SELIC.  ART. 13 DA LEI 
9.065/95.  APLICAÇÃO  EM  DÉBITOS.TRIBUTÁRIOS  PAGOS  COM  ATRASO. 
AGRAVO DESPROVIDO.

54 STJ, 2ª Turma, REsp 716403 / SP, Rel. Min.  CASTRO MEIRA, DJ 18.04.2006, p. 192.
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1. Quando o agravante não conseguir infirmar os fundamentos da decisão agravada, essa 
deve ser mantida.
2.  Esta Corte,  em inúmeros julgamentos,  tem-se pronunciado no sentido de que,  em se 
tratando de parcelamento de débito tributário, descabe o benefício da denúncia espontânea, 
sendo, portanto, legítima a cobrança de multa moratória.
3. A aplicação da taxa SELIC em débitos tributários pagos com atraso é plenamente cabível, 
porquanto fundada no art. 13 da Lei 9.065/95.
4. Agravo regimental desprovido.55

EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL  -  TRIBUTÁRIO  –  CONFISSÃO  DA  DÍVIDA  – 
PARCELAMENTO  –  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA –  NÃO  CONFIGURAÇÃO  – 
SÚMULA 208/TFR –
-  Consoante  entendimento  sumulado  do  extinto  TFR,  “a  simples  confissão  da  dívida, 
acompanhada do pedido de parcelamento, não configura denúncia espontânea."
- Para exclusão da responsabilidade pela denúncia espontânea é imprescindível a realização 
do  pagamento  do  tributo  devido,  acrescido  da  correção  monetária  e  juros  moratórios; 
somente o pagamento integral extingue o débito, daí a legalidade da cobrança da multa em 
face da permanência do devedor em mora.
- Entendimento consagrado pela eg. 1ª Seção quando do julgamento do REsp. 284.189/SP.
- Os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, serão fixados de acordo 
com a apreciação eqüitativa do juiz, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, não se impondo ao 
julgador a observância de limites percentuais mínimos e máximos e nem a base de cálculo.
- A configuração do prequestionamento exige a emissão de juízo decisório sobre a questão 
jurídica controvertida.
- Recurso especial conhecido, mas improvido.56

Todavia, em julgamento anterior, em 05 de dezembro de 2000, o próprio STJ decidiu pelo 
afastamento  da  multa  moratória  no  caso  de  denúncia  espontânea  seguida  de  parcelamento 
deferido, como segue:

EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA.  PARCELAMENTO.  MULTA 
MORATÓRIA. AFASTAMENTO. PRECEDENTES (ERESP. 193.530/RS).
1.  A eg.  Primeira  Seção  deste  STJ  já  assentou  o  entendimento  no  sentido  de  que  não 
havendo procedimento administrativo em curso contra o contribuinte pelo não recolhimento 
do tributo e tendo sido deferido o pedido de parcelamento,  está configurada a denúncia 
espontânea, que exclui a responsabilidade do contribuinte, tornando inexigível o pagamento 
da multa moratória.
2. Ressalva do ponto de vista do relator.
3. Recurso conhecido e provido..57

55 STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 625429 / SC, Rel. Min. DENISE ARRUDA DJ 24.04.2006, p. 361.
56 STJ, 2ª Turma, REsp 291953 / SP, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ 06.03.2006, p. 275.
57 STJ, 2ª Turma, REsp. 182197/RS, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, j. 05.12.2000,  DJ 12.03.2001, 
p. 117. 
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7.3.3.  A inclusão  ou  não  da multa  de  mora  no pagamento  integral  do tributo  devido  ou  do 
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, inclusive quando se tratar de 
tributos sujeitos ao lançamento por homologação

Em regra geral,  a legislação tributária federal,  estadual e municipal tem estabelecido a 
cobrança de multa moratória quando do recolhimento integral e espontâneo do tributo em atraso 
pelo contribuinte. Tal prática é consuetudinária no Brasil. A cobrança de juros de mora, multa de 
mora e atualização monetária de tributo recolhido em atraso, qualquer que seja sua espécie, tem 
sido, ao longo do tempo, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro.

Contudo, a doutrina, à luz do que dispõe o art. 138 do CTN e albergada no instituto da 
denúncia espontânea, que comporta o benefício da dispensa da penalidade, tem majoritariamente 
refutado a  cobrança  da multa  moratória  nessa  hipótese.  Entretanto,  não  tem sido tarefa  fácil 
equacionar a questão, tendo em vista que, mesmo que o art. 138 do CTN não tenha qualificado a 
penalidade a ser excluída pela denúncia espontânea eficaz, o art. 134, parágrafo único do referido 
diploma legal sugere a cobrança de penalidades moratórias.

Aliás,  Mitsuo  Narahashi  (apud AMARO,  2005,  p.  454)  explicita  que:  “o  meio  de 
compatibilizar os dois dispositivos do Código é entender que somente é exigível a multa de mora 
quando, notificado pelo Fisco, o devedor incorra em mora. Nesse caso (não-pagamento de tributo 
lançado, de cuja existência, pois, o Fisco tem efetivo conhecimento), não há o que “denunciar” 
espontaneamente.  Ou  seja,  não  é  hipótese  de  aplicação  do  art.  138.  Se,  porém,  se  trata  de 
infração,  voluntária  ou não,  que tenha implicado ocultar  ao Fisco o conhecimento  do tributo 
devido, sua denúncia espontânea seria premiada com a exclusão da responsabilidade, afastando-
se inclusive a multa de mora, desde que haja, em contrapartida, o efetivo pagamento do tributo e 
dos juros de mora”.

Em sentido oposto, Andrade Filho (2003) alerta para o fato de que o art. 138 do CTN não 
dá margem para esse tipo de questionamento, uma vez que não cogita da hipótese do sujeito ativo 
saber do débito por ação sua ou por informação do devedor, mas requer somente que o tributo 
não pago no devido tempo seja pago antes de qualquer procedimento da fiscalização.

Na mesma senda trilha Poloni (2000, p. 75) quando se debruça sobre a questão afirmando:

Uma questão muito discutida é se a multa de mora é devida ou não. O Supremo já disse que 
ela  não  é  devida,  porque  multa  de  mora  é  multa  e,  portanto,  não  cabe  na  denúncia 
espontânea.  SACHA CALMON sustenta  que  a  multa  de  mora  não  é  cabível,  porque  é 
punição e, portanto, se a responsabilidade é excluída, não cabe multa de mora. (orientação 
jurisprudencial citada pelo Ministro do STJ, Ari Pargendler, Resp. n° 16.672/SP).

Assim, numerosos são os argumentos doutrinários. Dentre estes, pode-se destacar o de 
que o art.  138 do CTN não qualifica  o tipo de penalidade e o de que a multa  de mora tem 
natureza punitiva, razão pela qual a multa de mora deve ser alcançada pela denúncia espontânea; 
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e o de que a multa  de mora não tem natureza punitiva e sim,  ressarcitória,  não podendo ser 
contemplada pela denúncia espontânea.

No  caso  dos  tributos  sujeitos  ao  lançamento  por  homologação  ou  ao  chamado 
autolançamento, que consiste no pagamento antecipado do tributo pelo contribuinte sob condição 
resolutória  da posterior  homologação pelo  Fisco,  a  doutrina  também se debate  a  respeito  da 
inclusão ou não da multa de mora no pagamento do débito fiscal declarado por meio da denúncia 
espontânea e pago integralmente, sob os mesmos argumentos a favor e contra, porém, tem se 
harmonizado majoritariamente com a jurisprudência dominante no sentido de que, para esse tipo 
de tributo, não cabe denúncia espontânea porque o Fisco já tem conhecimento do tributo devido.
Contudo, tal entendimento não estava claro quanto à distinção entre as situações declaradas e as 
ocultadas pelo contribuinte.  Isto é, a jurisprudência superior vinha sempre declarando que, se 
tratasse de tributo sujeito ao lançamento por homologação, essa condição bastava para declarar o 
incabimento da denúncia espontânea para fins de exclusão da multa de mora, ainda que o débito 
fiscal em atraso fosse confessado e recolhido integralmente, como se pode conferir com os as 
seguintes decisões do STJ:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 
LUCRO.  DENÚNCIA ESPONTÂNEA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR 
HOMOLOGAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 138 DO CTN.
I - A novel jurisprudência desta colenda Corte encontra-se sedimentada na compreensão de 
que  inexiste  denúncia  espontânea,  mesmo  quando  o  contribuinte  paga  integralmente  o 
tributo em atraso, antes de qualquer procedimento administrativo, na hipótese de ser este 
sujeito ao lançamento por homologação. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 
658.467/RS,  Rel.   Min.  LUIZ  FUX,  DJ  de  29/08/05;  REsp  n.  615.083/MG,  Rel.  Min. 
CASTRO MEIRA, DJ de 15/08/05; AgRg no REsp n.  491.403/PR, Rel.  Min. ELIANA 
CALMON, DJ de 13/06/05 e AgRg no AG n. 642.486/SC, Rel.  Min. TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, DJ de 28/03/05.
II - Recurso especial provido.58

EMENTA:TRIBUTÁRIO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA. TRIBUTO  SUJEITO  AO 
LANÇAMENTO  POR  HOMOLOGAÇÃO.  INAPLICABILIDADE  DO  ART.  138  DO 
CTN.
I - A jurisprudência desta colenda Corte encontra-se sedimentada na compreensão de que 
inexiste a configuração de denúncia espontânea, para efeito de exclusão da multa moratória, 
quando constituído o crédito tributário pelo autolançamento e o pagamento, mesmo que de 
forma  integral,  é  realizado,  depois,  em  atraso.  Precedentes:  AgRg  nos  EREsp  n. 
639.107/RS,  Rel.  Min.  LUIZ  FUX,  DJ  de 13/02/2006;  Resp n.  615.083/MG, Rel.  Min. 
CASTRO MEIRA,  DJ  de  15/08/2005 e  REsp n.  611.307/MG,  Rel.  p/  Ac.  Min.  JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 03/10/2005.
II - Agravo regimental improvido.59

58 STJ, 1ª Turma, REsp. 714414/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 06.12.05, DJ 06.03.06 p. 202.
59 STJ, 1ª Turma AgRg no REsp 786141/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 21.03.06, DJ 10.04.06 p. 150.
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EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA.  CONFIGURAÇÃO.  MULTA 
MORATÓRIA. EXCLUSÃO.  PRECEDENTE RESP. 798.263.
1.  A jurisprudência  assentada  no STJ considera  inexistir  denúncia  espontânea  quando o 
pagamento  se  referir  a  tributo  constante  de  prévia  Declaração  de  Débitos  e  Créditos 
Tributários Federais – DCTF ou de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de 
outra  declaração  dessa  natureza,  prevista  em lei.  Considera-se  que,  nessas  hipóteses,  a 
declaração formaliza a existência (= constitui) do crédito tributário, e, constituído o crédito 
tributário,  o  seu  recolhimento  a  destempo,  ainda  que  pelo  valor  integral,  não  enseja  o 
benefício do art. 138 do CTN (Precedentes da 1ª Seção: AGERESP 638069/SC, Min. Teori 
Albino Zavascki, DJ de 13.06.2005; AgRg nos EREsp 332.322/SC, 1ª Seção, Min. Teori 
Zavascki, DJ de 21/11/2005).
2.  Entretanto,  não tendo havido  prévia declaração  pelo contribuinte,  configura  denúncia 
espontânea,  mesmo em se tratando de tributo sujeito  a  lançamento  por homologação,  a 
confissão da dívida acompanhada de seu pagamento integral, anteriormente a qualquer ação 
fiscalizatória ou processo administrativo (Precedente: AgRg no Ag 600.847/PR, 1ª Turma, 
Min. Luiz Fux, DJ de 05/09/2005).
3. Recurso especial desprovido.60

EMENTA:  TRIBUTÁRIO.  TRIBUTOS  SUJEITOS  A  LANÇAMENTO  POR 
HOMOLOGAÇÃO.  DENÚNCIA  ESPONTÂNEA (CTN,  ART.  138).  TRIBUTO 
DECLARADO E NÃO PAGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1.  A jurisprudência  assentada  no STJ considera  inexistir  denúncia  espontânea quando o 
pagamento  refere-se  a  tributo  constante  de  prévia  Declaração  de  Débitos  e  Créditos 
Tributários Federais – DCTF ou de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de 
outra  declaração  dessa  natureza,  prevista  em lei.  Considera-se  que,  nessas  hipóteses,  a 
declaração formaliza a existência (= constitui) do crédito tributário, e, constituído o crédito 
tributário,  o  seu  recolhimento  a  destempo,  ainda  que  pelo  valor  integral,  não  enseja  o 
benefício do art. 138 do CTN (Precedentes da 1ª Seção: AGERESP 638069/SC, Min. Teori 
Albino Zavascki, DJ de 13.06.2005; AgRg nos EREsp 332.322/SC, 1ª Seção, Min. Teori 
Zavascki, DJ de 21/11/2005).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.61

EMENTA: TRIBUTÁRIO – DÉBITO FISCAL VENCIDO – MULTA MORATÓRIA – 
RECOLHIMENTO  DO  TRIBUTO  ACRESCIDO  DOS  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  – 
CTN, ART. 138–PRECEDENTES.
- O recolhimento espontâneo e integral  do tributo devido, acrescido de juros e correção 
monetária,  antes  de  qualquer  medida  administrativa  por  parte  do  Fisco,  afasta  a 
exigibilidade da multa moratória, por isso que configurada a denúncia espontânea.
-  A  aplicação  do  artigo  138  do  CTN,  que  prevê  a  exclusão  da  responsabilidade  pela 
denúncia espontânea, independe da espécie de lançamento do tributo.
- Recurso conhecido, mas improvido.62

60 STJ, 1ª Turma, REsp 737328/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 21.02.06, DJ 06.03.06 p. 211.
61 STJ, 1ª Seção, AgRg nos EREsp 608113/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 22.03.06, DJ 10.04.06 p. 
113.

62 STJ, 2ª Turma, REsp. 637891/PR, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, j. 28.03.2006, DJ 26.04.2006 
p.202.
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Da exegese  jurisprudencial  e  doutrinária,  pode-se  depreender  que,  em regra  geral,  o 
tributo não declarado ao Fisco, mas confessado e recolhido integral e espontaneamente, antes de 
qualquer procedimento fiscal, e acrescido de juros e atualização monetária, goza dos efeitos da 
denúncia  espontânea  para  fins  de  excluir  a  multa  moratória,  ainda  que  esteja  sujeito  ao 
lançamento  por  homologação.  Porém,  o  tributo  sujeito  ao  lançamento  por  homologação  já 
declarado ao Fisco não goza do benefício da denúncia espontânea para fins de exclusão da multa 
moratória, quando recolhido espontaneamente fora do prazo legal.

7.4. O processo da denúncia espontânea no âmbito do Fisco amazonense

É sabido que o art. 138 do CTN é auto-aplicável, podendo até ser dispensado de ser repetido 
na legislação dos entes tributantes.  Todavia,  o Estado do Amazonas,  em seu Código Tributário, 
instituído pela Lei Complementar n° 19, de 29 de dezembro de 1997, especialmente em seu artigo 
96 e parágrafo único, se preocupou em tratar da matéria no sentido de atribuir uma certa formalidade 
ao procedimento. É certo que tratou da matéria no âmbito do Imposto sobre Operações relativas à 
Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transportes  Interestadual  e 
Intermunicipal  e  de  Comunicação  (ICMS),  porém,  não  quer  dizer  que  somente  o  ICMS  está 
contemplado  com o  instituto  da  denúncia  espontânea,  até  porque,  como  já  foi  dito,  o  aludido 
instituto é auto-aplicável, nos termos do art. 138 do CTN, valendo para toda a espécie tributária.

Dessa forma, o Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto n° 20.686, de 28 de 
dezembro de 1999, dispôs da seguinte forma:

Art. 376. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, apresentada 
por  escrito  à  repartição  competente,  acompanhada  do  pagamento  do  tributo,  se  devido, 
inclusive  correção  monetária,  juros  de  mora  e  multa,  ou  do  depósito  da  importância 
arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do débito dependa de posterior 
apuração.
§ 1° A denúncia espontânea da infração será apresentada à autoridade local encarregada da 
fiscalização do tributo, com a descrição da infração cometida.
§  2°  Não  se  considera  espontânea  a  denúncia  apresentada  após  o  início  de  qualquer 
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
§ 3° Considera-se iniciada a ação fiscal, para efeito do parágrafo anterior, com qualquer ato 
escrito do Agente do Fisco tendente a apurar a existência de infração.

Percebe-se claramente que o caput do citado artigo prevê um rito formal para caracterizar a 
denúncia  espontânea,  ao  exigir  que  a  mesma  seja  apresentada  por  escrito  à  repartição  fiscal 
competente,  particularmente  à  autoridade  local  encarregada  da  fiscalização  do  tributo,  com  a 
descrição da infração cometida, acompanhada do recolhimento do tributo devido, acrescido de juros, 
multa e atualização monetária.
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No entanto, tal disciplinamento nos parece letra morta, visto que, na prática, o contribuinte 
amazonense tem enveredado, via de regra, pelo simples pagamento espontâneo do tributo devido, 
integral ou parceladamente, inclusive via internet, juntamente com os acréscimos legais já citados.

Vale ressaltar,  pelo que se observa na relação Fisco  versus Contribuinte, que não existem 
maiores questionamentos ou demandas por parte do contribuinte amazonense no sentido de angariar 
os  benefícios  da  denúncia  espontânea  quando assim faz  jus,  como ocorre  no  caso  de denúncia 
espontânea de ICMS ainda não declarado através  da Declaração de Apuração Mensal do ICMS 
(DAM), que, segundo a jurisprudência suprema, estaria alcançada pelo benefício da exclusão da 
multa de mora. Talvez, porque esteja apenas interessado em se livrar da multa punitiva lançada por 
meio de Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF), quando submetido à ação fiscal, que varia de 
50% (cinqüenta por cento) a 200% (duzentos por cento) do valor do imposto devido, consoante a 
última alteração do Código Tributário do Estado do Amazonas (CTE), pela Lei Complementar n. 
046,  de 28 de dezembro de 2005.  Enquanto  a  multa  de mora  é  apenas  de 0,33% (trinta  e três 
centésimos  por  cento),  por  dia  de  atraso,  limitada  a  20% (vinte  por  cento)63.  Fato  que  o  torna 
consentâneo com o Fisco na cobrança da multa de mora no recolhimento espontâneo do tributo.

8. CONCLUSÃO

A complexidade da legislação tributária, bem como a imposição de penalidades severas para 
aqueles que descumprem essa legislação, justifica que os sujeitos passivos de obrigações tributárias 
recorram  a  procedimentos  fiscais  eminentemente  preventivos  como  a  Consulta  Tributária  e  a 
Denúncia  Espontânea, com a  finalidade  de  se  resguardarem  de  gravames  fiscais  pela  falta  de 
cumprimento dessas obrigações, permitindo ao contribuinte eximir-se de penalidades tributárias e, 
conseqüentemente, economizar recursos. Por outro lado, também beneficiará o Estado pelo fato de 
não necessitar envidar esforços nem investir recursos materiais e humanos para receber o que lhe é 
de direito: o tributo.

Depreende-se assim que a ação preventiva é sempre a mais vantajosa para o contribuinte, 
porque este se antecipa à ação do Fisco e com isso evita penalidades, evitando também que seja 
investida a ação do Estado.

A  legislação  tributária  brasileira,  federal  ou  estadual,  trata  de  maneira  diversa  os 
recolhimentos  de  tributos  eventualmente  devidos,  quando  decorrentes  de  assuntos  sob  consulta 
fiscal ou quando confessados espontaneamente pelo próprio contribuinte, antes de qualquer ação do 
Fisco.

Nesse  diapasão,  o  art.  161,  §  2º,  do  Código  Tributário  Nacional  preceitua  que  os  juros 
incidentes sobre o valor principal do crédito não integralmente pagos no vencimento não correrão se 
o contribuinte formulou consulta escrita antes do prazo legal do vencimento do tributo pendente de 
resposta. 

63 Art. 100 e § 2º da Lei Complementar n. 19, de 29 de dezembro de 1997.
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Assim, de pronto se observa a vantagem auferida pelo contribuinte que, no caso de dúvida 
em relação à matéria tributária, apresenta de imediato ao Fisco o caso concreto, indagando a forma 
correta  de  proceder,  provocando,  dessa  forma,  a  suspensão  de  qualquer  procedimento  fiscal 
destinado à apuração de infrações relacionadas com a matéria consultada, e por fim, caso se conclua 
que resta imposto a recolher, obterá prazo para quitá-lo sem acréscimos moratórios, sem maiores 
ônus para si.

O  entendimento  não  é  diferente  quando  se  trata  do  instituto  da  denúncia  espontânea, 
esculpido no art.  138 do Código Tributário Nacional, tendo em vista que o legislador pretendeu 
estimular o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias, premiando o contribuinte que, por 
qualquer razão, resolve regularizar a sua situação fiscal autodenunciando-se pelo cometimento de 
infração de natureza fiscal.

Dessa forma,  ao se antecipar  à ação do Fisco,  confessando e  efetuando o pagamento do 
imposto ocasionalmente devido, o contribuinte estará se beneficiando, mais uma vez, por conta da 
exclusão da responsabilidade tributária e pelo abrandamento da penalidade.

O tema analisado é abordado, de forma geral e esparsamente, pelos doutrinadores do Direito 
Tributário, que freqüentemente enfatizam seu aspecto preventivo relativo à antecipação à ação do 
Fisco.  Poucos,  entretanto,  se  debruçam  sobre  a  repercussão  econômica  e  financeira  do 
procedimento. 

Tal  enfoque reforça a vantagem da ação preventiva por parte do contribuinte  que,  assim 
procedendo, se resguarda da imposição de multas punitivas, que são por sua natureza mais onerosas, 
nos casos de denúncia espontânea; e de quaisquer acréscimos moratórios, nos casos de consulta. 
Estando, também, subtendido que o Fisco certamente tirará proveito dessa ação preventiva.

Quando a consulta refere-se a determinado tributo e é formalizada dentro do prazo legal para 
o recolhimento do mesmo, não recaem sobre o débito fiscal os juros de mora, conforme o § 2º do 
art. 161 do Código Tributário Nacional.

Tratamento  igualmente  proveitoso  obtém  o  contribuinte  que,  previamente  a  qualquer 
procedimento por parte do Fisco, confesse espontaneamente a infração e providencie o pagamento 
do  tributo  e  juros  de  mora,  se  a  infração  consistir  no  descumprimento  desse  pagamento,  ou  o 
depósito  da  importância  arbitrada  pela  autoridade  administrativa,  quando o montante  do tributo 
dependa de apuração.

É  no  contexto  destes  conceitos  que  podemos  concluir  pela  validade  de  se  adotar  os 
procedimentos  administrativos  tributários  preventivos  da  Consulta  Tributária e  da  Denúncia 
Espontânea como instrumentos que permitam aos contribuintes evitar o ônus financeiro e, porque 
não dizer, burocráticos e de sanções tributárias, bem como contribuir para incentivar cada vez mais a 
práticas  desses  procedimentos  tributários  preventivos,  com  economia  de  recursos  para  os 
contribuintes,  bem como para o próprio Estado, que também estaria evitando o ônus processual 
gerado  pelo  emprego  do  aparato  fiscalizatório  no  sentido  de  arrecadar  o  tributo  por  meio  da 
lavratura  de  Auto  de  Infração  e  aplicação  de  penalidade,  já  que  com  a  aplicação  desses 
procedimentos preventivos se evitaria a instauração de contencioso tributário e conseqüentemente se 
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estaria evitando o dispêndio com o trâmite de Processos Administrativos Tributários que se arrastam 
aos milhares no âmbito das repartições fazendárias.

Contudo, esses institutos do Direito Tributário, muitas vezes, deixam de ser utilizados em 
função de algumas razões a seguir elencadas:

a) a resposta da consulta é muito demorada;
b) a burocracia para se formular um processo de consulta é muito grande;
c) o desconhecimento dos benéficos efeitos dos procedimento tributários da consulta e da 

denúncia espontânea por muitos contribuintes;
d) a contratação de pessoas especializadas para assessorar na interpretação e aplicação da 

legislação tributária;
e) a consulta tributária não tem duplo grau de julgamento para permitir ao contribuinte o 

exercício do direito de recorrer da solução da consulta que lhe for desfavorável, tendo que pagar o 
tributo que entende indevido imediatamente sem qualquer apelação;

f) o medo de ser fiscalizado;
g) um certo conformismo do contribuinte com a política tributária referente à aplicação de 

penalidades  tributárias  que poderiam ser  excluídas  pela  denúncia  espontânea,  ainda  que por via 
judicial.

Toda  essa  inércia,  relutância  e  receio  por  parte  do  contribuinte,  em  lançar  mão  desses 
relevantes e promissores institutos do Direito Tributário, foram identificados a partir de pesquisa 
formulada com o propósito de sondar o grau de familiaridade com o tema objeto de estudo, que 
comprovou  esses  sentimentos  e  comportamentos  em relação  à  consulta  tributária  e  à  denúncia 
espontânea.
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