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Questões preliminares do Programa “Nos Conformes”
A Lei Complementar n° 1.320, de 06 de abril de
2018 do Estado de São Paulo1 prevê o Programa de
Estímulo à Conformidade Tributária. O programa, também
chamado de “Nos Conformes”, dispõe sobre um tratamento
especial aos contribuintes em dia com suas obrigações com
o Fisco, assemelhando-se a uma espécie de cadastro
positivo de contribuintes.

parcela dos juristas. Seus defensores sustentam que o
programa comporta na mudança de paradigma da relação
contribuinte-fisco, que historicamente foi permeada de
conflito, desconfiança e contenciosidade. A nova visão é de
uma Administração Tributária com uma ótica moderna e
eficiente no que toca sua prestação de serviço público.

Tal iniciativa, pioneira no Brasil, pretende criar,
conforme o caput do seu art. 1°, “condições para a
construção contínua e crescente de um ambiente de
confiança recíproca entre os contribuintes e a
Administração Tributária, mediante a implementação de
medidas concretas” inspiradas nos princípios da boa-fé e
previsibilidade de condutas; da simplificação do sistema
tributário, dentre outros constantes nos incisos do citado
dispositivo.

Por outro lado, a previsão contida no art. 9° da Lei
Complementar, que utiliza a classificação dos fornecedores
para conceituar a nota do contribuinte, pode gerar
questionamentos judiciais, visto que o contribuinte de boafé não pode ser prejudicado pela torpeza alheia3. Ademais,
o princípio da impessoalidade poderá ser atingido,
considerando que apenas parte dos contribuintes com as
melhores classificações gozarão da prestação célere e
desburocratizada do serviço público fiscal, ao passo que os
demais sofrerão com a burocracia e a lentidão estatal.

Diante disso, o Programa de Estímulo à
Conformidade Tributária – “Nos Conformes” deverá
promover ações que incentivem e facilitem a
autorregularização e a conformidade fiscal, incluindo a
redução dos custos para que o contribuinte possa arcar com
esta conformidade. O Programa também compreende a
simplificação da legislação tributária e o aperfeiçoamento
contínuo da Administração Fiscal, nos termos do art. 2° da
Lei Complementar em questão.

Atualmente, a Lei Complementar se encontra em
fase de regulamentação, havendo lacunas que devem ser
preenchidas por Decreto, para que se possa analisar com
mais profundidade o Programa “Nos Conformes”. Nesse
sentido, a Secretaria Estadual de Fazenda de São Paulo,
além de promover a etapa piloto do programa4, abriu
consulta pública para debater o decreto que regulamenta o
programa5, o que obriga o mercado a esperar a decisão do
Governo Paulista.

Dentre as ações previstas pela Lei Complementar, a
que chama mais atenção é a classificação pública2 dos
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS em categorias de “A+”, “A”, “B”, “C”,
“D”, “E” e “NC” (Não Classificado), prevista em seu art. 5°,
competência privativa e indelegável dos Agentes Fiscais de
Rendas.

Autoria:
JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA
Consultor Legislativo em Direito

A proposta gerou polêmica, sendo aplaudida por
atores do setor econômico e vista com desconfiança por
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https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei.complementar/2018/lei.com
plementar-1320-06.04.2018.html
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A priori a classificação será pública, contudo o contribuinte poderá requerer a
retirada da sua classificação do portal eletrônico do Fisco paulista, nos termos do
art. 6º caput e §1°, da LC 1320/2018.
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Assessoramento

O Superior Tribunal de Justiça – STJ recentemente decidiu, no EREsp 1.657.359,
que o vendedor-contribuinte de boa-fé não deve pagar o diferencial de alíquota
de ICMS nos casos em que a mercadoria não chegou ao seu destino por causa da
má-fé de outrem.
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http://afresp.org.br/mais-de-1300-fiscais-participarao-da-etapa-piloto-do-nosconformes/
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https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/Fazenda-abre-consultap%C3%BAblica-para-debater-o-decreto-que-regulamenta-o-programa-NosConformes.aspx

