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Prezados Leitores: 
 

Nesta 15ª edição do informativo NOTA 

TRIBUTÁRIA DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E 

TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

(“TIT/SP”), abordamos recente decisão da 

3ª Câmara Julgadora em que foi dado 

provimento a Recurso Ordinário, cancelando 

integralmente o Auto de Infração e 

Imposição de Multa. No caso, houve 

entendimento no sentido de que a existência 

de benefício unilateral concedido por 

determinado Estado da Federação não 

implica, necessariamente, na utilização do 

mesmo, sendo dever do Fisco provar tal 

fato. Ademais, não seria possível concluir 

que há infração para a empresa que deixar 

de apresentar documentos, quando esta não 

está obrigada a fazê-lo por falta de 

competência do fisco (contribuinte situado 

em outro Estado). 

 

Trazemos também ao conhecimento de 

nossos clientes e interessados decisão em 

que a 2ª Câmara Julgadora deu parcial 

provimento a Recurso Ordinário, para 

reduzir as penalidades impostas à autuada, 

nos termos do artigo 527-A do RICMS/SP. 

A empresa recorrente teria emitido notas 

fiscais consignando declarações falsas 

quanto aos estabelecimentos de destino, pois 

estes estariam em situação de inatividade 

perante o fisco nas datas em que foram 

realizadas as operações. 

 

Boa Leitura. 

 

 
 

ICMS  - Guerra Fiscal - Prova 

 

“ICMS – DECADÊNCIA 

Acompanhando a tendência da Câmara 

Superior, nas situações de crédito indevido, 

por não haver valores a homologar por 

parte do fisco, aplica-se a contagem do 

prazo decadencial com base no artigo 173, 

do CTN. 

 

ICMS- CRÉDITO INDEVIDO – GUERRA 

FISCAL 

A existência de norma autorizadora de 

benefício não implica, necessariamente, na 

utilização daquele benefício, e o fato de 

uma empresa deixar de entregar 

documentos os quais não está obrigada a 

apresentar por falta de competência do 

fisco em exigi-los (contribuinte situado em 

outro estado) não autoriza a conclusão de 

que houve determinada infração. O indício 

é o motivo para se desencadear o esforço de 

prova, o qual, no caso, não houve, 

limitando-se o fisco a notificar o 

contribuinte para entrega de documentos 
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de filial em outro Estado. Diferentemente 

dos casos de presunção prevista em lei, não 

existe norma legal que sustente tal 

presunção. O livre convencimento do 

julgador depende dos elementos de prova.  

Não é dado ao julgador inferir conclusões 

que não se fundamentam em provas, as 

quais devem acompanhar, desde o início, o 

auto de infração. 

 

ICMS- SUCESSÃO – PERDA DO 

OBJETO 

Cancelado o AIIM por insuficiência de 

provas, fica prejudicada a matéria relativa 

à responsabilidade por sucessão por perda 

de objeto.” 

 

O AIIM em questão versa sobre crédito 

indevido na chamada “Guerra Fiscal”. 

Haveria, assim, transferência de mercadorias 

entre estabelecimentos da recorrente, 

envolvendo a concessão de crédito 

presumido – sem   autorização do CONFAZ 

– por parte  de outro Estado. 

 

O Juiz Relator, em seu voto, afirma não se 

tratar de caso em que se aplique presunção 

legal em favor do Fisco, quando o 

contribuinte foi notificado a entregar 

documentos pertencentes à sua filial 

remetente da mercadoria e não o fez. Isso 

porque o estabelecimento filial, unidade 

autônoma para cumprimento de obrigações 

tributárias, estaria situado em outro Estado, 

fora da competência da fiscalização paulista. 

 

Diz ainda que “acusa-se o contribuinte sem 

a perfeita comprovação do fato que daria 

origem à infração, qual seja, a efetiva 

utilização do crédito presumido e, se houve, 

em qual medida se deu tal aproveitamento”. 

(...) “Note-se que o próprio decreto 

concessor do crédito presumido contém 

diversas condicionantes, o que torna 

imprecisa qualquer conclusão que não se 

fundamente em provas.” 

 

Apesar de este ter sido o entendimento 

majoritário, é importante mencionar os votos 

de vista que sobrevieram. Um deles ressalta 

o disposto no artigo 150, § 4º do CTN, para 

afastar as acusações fiscais, pois esta estaria 

alcançada pela decadência qüinqüenal 

quanto a determinado período. O segundo 

voto de vista nega provimento ao Recurso 

por discordar do juiz relator, dentre outras 

coisas, quanto ao fato de que a existência de 

leis estaduais que dispõem sobre o 

recolhimento de ICMS não é indício, mas 

uma norma de conduta cujo cumprimento é 

esperado. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 
 

ICMS  - ativo imobilizado - destinação 

 

“I - ICMS - MÉRITO 

I.1 - emitiu documento fiscal no período do 

mês de janeiro do ano de 2008 ao mês de 

novembro do ano de 2009 consignando 

destinatário diverso. Destinatário - 

contribuinte em situação cadastral – não 

localizado, cassado, cancelado, suspenso e 

inapto. 

I.2 - não apresentação - exibição de 

documento fiscal, embora regularmente 

notificado. 

II - Conheço do recurso ordinário e dou 

parcial provimento. 

III- Auto de infração e imposição de multa 

- AIIM. 

III.1- mantenho integralmente o item 1.1- 

subitens 1.1 a 1.23 do aiim; 

III.2- mantenho integralmente o item 11.2- 

subitem 2 do aiim; 

III.3- cancelo o item 11.3- subitem 3 do 

AIIM.” 

 

De acordo com o Fisco, a empresa autuada 

teria emitido notas fiscais em que os 
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correspondentes destinatários nelas 

indicados estariam em situação cadastral 

irregular, quer seja "cassado, inapto, 

suspenso ou não localizado".  

 

Em seu voto, o juiz com pedido de vista 

destacou que “os efeitos das declarações de 

ineficácia lato sensu, emitidas pela 

Fazenda, relativas às inscrições estaduais 

dos sujeitos passivos de ICMS, não podem 

surtir incondicionados efeitos ex tunc, em 

detrimento do contribuinte diligente e de 

boa-fé”. E acrescentou: “tais 

pronunciamentos não podem ensejar 

qualquer nocividade ao sujeito passivo que, 

à época das operações, travou negócios com 

empresas cuja situação cadastral, 

evidenciável por meio de pesquisas ao 

Sintegra, não noticiava irregularidades 

quaisquer. Não é lídimo à Fazenda, afinal, 

apurando supervenientemente a 

inidoneidade das contrapartes negociais do 

contribuinte, de um lado, e declarando-a em 

relação a átimo temporal pretérito, de 

outro, querer impingir punições quaisquer a 

este, sem prejuízo da averiguação do nível 

de cuidado adotado pelo autuado em suas 

tratativas negociais”. 

 

E conclui afirmando que, apesar de não ser 

possível afastar todas as imputações 

pertinentes ao AIIM do caso em questão, a 

má-fé não pode ser presumida; ao contrário, 

é necessário que seja comprovado 

robustamente o dolo que eventualmente 

norteie o infrator.  Dessa forma, estariam, 

pois, presentes todos os requisitos postos ao 

exercício do poder-dever de relevação ou 

minoração da multa, tal qual disposto no 

artigo 527-A do RICMS/SP.  

 

O juiz relator reformulou o seu voto, 

aderindo ao entendimento acima, sendo 

acompanhado pela maioria dos presentes, 

que também votaram pela redução das 

penalidades impostas à empresa autuada. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
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