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Prezados Leitores: 
 
Nesta 23ª edição da NOTA TRIBUTÁRIA DO 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (“TIT/SP”),  
trazemos ao conhecimento de nossos 
clientes e demais interessados decisão 
proferida pela C. Câmara Superior do E. 
Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, 
em que foi reduzido o crédito tributário 
objeto de Auto de Infração e Imposição de 
Multa – “AIIM” –, lavrado em decorrência 
de não emissão de Nota Fiscal modelo 55. 
Destaque-se, ainda, que o contribuinte 
estaria, de fato, obrigado a emitir o referido 
documento fiscal, mas, em seu lugar, teria 
emitido Nota Fiscal modelo 1. 
 
Trazemos, também, outra importante 
decisão da C. Câmara Superior do TIT/SP, 
em que se discutiu a incidência do ICMS 
sobre operações de venda de impressos 
gráficos personalizados. O acórdão 
proferido deu provimento ao Recurso 
Especial do contribuinte, reconhecendo que 
a referida atividade estava sujeita ao 
Imposto sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – “ISSQN”, na linha da Súmula 
156 do STJ. 
 
Boa leitura! 

 
 

 
 
ICMS – NOTA FISCAL ELETRÔNICA - 

MODELO 55 
 
“ICMS – I.1. DEIXAR DE EMITIR NOTAS 
FISCAIS MOD.55, ANTES DE INICIADA A 
SAÍDA DE MERCADORIA EM 
OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS. I.2. 
DEIXAR DE EMITIR NOTAS FISCAIS 
MOD. 55, ANTES DE INICIADA A SAÍDA 
DE MERCADORIA EM OPERAÇÕES 
TRIBUTADAS. I.3. DEIXAR DE EMITIR 
NOTAS FISCAIS MOD. 55, NA ENTRADA 
REAL DE MERCADORIA. AS NOTAS 
FISCAIS MOD. 1 FORAM 
CONSIDERADAS INÁBEIS, PORQUE O 
CONTRIBUINTE ESTÁ OBRIGADO A 
EMITIR NF MOD. 55, DESDE 01/07/2010, 
EM DECORRÊNCIA DO CNAE DE  
OUTRO ESTABELECIMENTO DO  
GRUPO.  RECURSO CONHECIDO E  
PROVIDO, PARA RESTABELECER AS  
MULTAS APLICADAS, DA ALÍNEA “H” 
PARA A ALÍNEA “A”, INC. IV, ART. 85, 
DA LEI 6.374/89. 
 
 
Trata-se de Processo Administrativo 
Tributário em que se discute a procedência 
de Auto de Infração e Imposição de Multa – 
“AIIM” – lavrado em decorrência de suposta 
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não emissão de Nota Fiscal modelo 55 (i) 
antes de iniciada a saída de mercadoria em 
operações não tributadas, (ii) antes de 
iniciada a saída de mercadoria em operações 
tributadas, (iii) na entrada real de 
mercadoria. Cabe destacar que, no período a 
que se refere o AIIM, o contribuinte estaria, 
de fato, obrigado a emitir a referida espécie 
de Nota Fiscal, mas, em seu lugar, teria 
emitido a Nota Fiscal modelo 1. 
 
Quando do julgamento do Recurso 
Ordinário, a C. 11ª Câmara Julgadora do E. 
Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo 
recapitulou a multa aplicada para o art. 527, 
inc. IV, alínea “h” do RICMS/SP, tornando-
a equivalente a 1% (um por cento) do valor 
da operação, dando parcial provimento ao 
recurso. 
 
Em face dessa decisão, a Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo interpôs Recurso 
Especial, requerendo a reforma do acórdão 
recorrido e o restabelecimento da penalidade 
aplicada, para que esta permanecesse 
enquadrada no art. 527, inciso IV, alínea “a” 
do RICMS/SP. 
 
Para o i. Juiz Relator, Dr. João Carlos 
Csillag, o Recurso Especial Fazendário 
mereceria ser provido, pois compreendeu 
que (i) as decisões paradigmas apresentadas 
suportavam a pretensão da recorrente; e (ii) 
a recapitulação da multa afrontaria 
diretamente o disposto no art. 184 do 
RICMS/SP, pois a emissão de nota fiscal em 
modelo diverso do apropriado ao caso, ainda 
que outra nota fiscal tenha sido emitida em 
seu lugar, equivaleria à completa ausência 
de documento fiscal. 
 
O posicionamento majoritário, no entanto, 
foi o mesmo esposado no voto condutor da 
r. decisão recorrida, qual seja o de que as 
infrações, em verdade, não tratam de falta de 

emissão de documento fiscal, mas de 
emissão de documento fiscal com 
inobservância de requisito regulamentar. É o 
que se depreende do trecho da decisão 
proferida pela C. 11ª Câmara Julgadora do 
TIT/SP, in verbis: 
 
“Por essa razão, a capitulação da multa 
aplicada pelo Agente Fiscal autuante se 
mostra indevida. Isto porque, ao dar como 
fundamento o art. 85, inciso IV, alínea ‘a’ 
da Lei 6.374/89 (reproduzido no art. 527, 
inciso IV, alínea ‘a’ do RICMS/SP), a 
fiscalização assumiu que não houve emissão 
de NF, o que não é verdade. 
Assim sendo, acompanhando o 
entendimento da C. 9ª Câmara Julgadora 
(...), penso que a multa a ser aplicada deve 
ser aquela prevista na alínea ‘h’ do inciso 
IV do artigo 527, afinal, houve a emissão de 
documento fiscal com inobservância de 
requisito regulamentar.” 
 
Nesse sentido, foi reduzido o crédito 
tributário objeto do referido lançamento, 
aplicando-se a penalidade prevista art. 527, 
inc. IV, alínea “h” do RICMS/SP, mais 
benéfica ao contribuinte. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas acerca do referido 
julgado. 
 
 
ICMS – FALTA DE PAGAMENTO DE 

IMPOSTO – PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

 
“ICMS – FALTA DE PAGAMENTO DE 
IMPOSTO NA VENDA DE IMPRESSOS 
PERSONALIZADOS. 
NÃO INCIDE ICMS SOBRE OPERAÇÕES 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
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COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZA-
DA, INDEPENDENTEMENTE DESTES 
SERVIÇOS TEREM SIDO PRESTADOS EM 
DIVERSAS ETAPAS, POR MAIS DE UMA 
EMPRESA GRÁFICA.  
A NATUREZA ‘PERSONALIZADA’ DO 
SERVIÇO ESTÁ ATRELADA AO 
MATERIAL IMPRESSO E À DESTINAÇÃO 
DOS IMPRESSOS A DETERMINADO 
ENCOMENDANTE FINAL. 
MATÉRIA SUMULADA PELO E. STJ 
(SÚMULA 156). 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 
PARA CANCELAR NA ÍNTEGRA O AUTO 
DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE 
MULTA.” 
 
Trata-se de Processo Administrativo 
Tributário decorrente da lavratura de Auto 
de Infração e Imposição de Multa – “AIIM” 
– que contém acusações referentes à falta de 
pagamento de ICMS na confecção de 
impressos personalizados, que não se 
destinariam ao uso pelo autor da 
encomenda, pois parte do serviço de 
composição gráfica foi terceirizada, o que 
tornaria a operação sujeita à incidência do 
ICMS, e não do ISSQN. 
 
Em face de decisão que manteve 
integralmente a exigência fiscal, o 
contribuinte interpôs o seu Recurso 
Especial, ao argumento de que os impressos 
seriam, de fato, personalizados e que, 
portanto, estariam fora do campo de 
incidência do ICMS. 
 
O i. Juiz Relator votou pelo não 
conhecimento do Recurso Especial do 
contribuinte, pois entendeu que os acórdãos 
paradigmas apresentados não se prestavam à 
demonstração de dissídio jurisprudencial. 
No entanto, tal entendimento não 
prevaleceu. 
 

O voto vencedor, proferido pelo i. Juiz Dr. 
Eduardo Perez Salusse, não só decidiu pelo 
conhecimento do Recurso Especial do 
Contribuinte, mas também lhe deu integral 
provimento. Isso porque, considerando ser 
incontroverso que os materiais impressos 
são personalizados e destinados a um 
determinado encomendante, não ficaria 
descaracterizada a natureza de prestação de 
serviço das operações, pelo fato de os 
serviços terem sido prestados em diversas 
etapas e por mais de uma empresa. O i. Juiz 
com Vista afirma ainda: 
 
“O elemento ‘personalizado’ de uma 
composição gráfica decorre das 
características do próprio produto 
(impressos gráficos), o qual só pode ser 
utilizado por um determinado 
encomendante, por conter informações, 
desenhos, logotipos próprios do tomador de 
serviço.” 
 
Por fim, menciona e analisa a Súmula 156 
do STJ, concluindo que, para a avaliação da 
incidência do ISSQN ou do ICMS sobre o 
serviço de composição gráfica, importaria 
verificar se o seu serviço seria ou não 
personalizado e realizado sob encomenda, 
ou seja, destinado a uma determinada pessoa 
física ou jurídica, pouco importando as 
etapas para a consecução do serviço. 
 
Assim, foi dado provimento do Recurso 
Especial do Contribuinte, sendo 
integralmente cancelada a exigência fiscal 
constante do AIIM. 
 
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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Equipe responsável pela elaboração do 
Nota Tributária do Tribunal de Impostos 
e Taxas de São Paulo: 
 
Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
 
Rafael Fukuji Watanabe 
 (rwatanabe@ssplaw.com.br) 
 
Andre Henrique Azeredo Santos 
(andre@ssplaw.com.br)  
 
 
Rua Cincinato Braga, 340 – 9º andar – 
São Paulo (SP). Tel. (55 11) 3201-7550 
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– Brasília/DF. Tel. (55 61) 3252-6153 


