
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo tem por objetivo 
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão (“TIT/SP”).

Nesta 26ª edição do nosso informativo, comentamos sobre a invalidade de autuação fiscal baseada em 
informações colhidas pelo Fisco de operadoras de cartão de crédito antes de iniciado o procedimento de 
fiscalização do contribuinte, bem como o cancelamento de auto de infração em virtude de retificação de 
Declaração Imposto de Renda da Pessoa Física.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

Invalidade de autuação fiscal baseada em informações colhidas pelo Fisco de operadoras de cartão de 
crédito antes de iniciado o procedimento de fiscalização do Contribuinte.

Cancelamento de auto de infração em virtude de retificação de Declaração Imposto de Renda da Pessoa 
Física.

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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OPERAÇÃO CARTÃO VERMELHO – LEVANTAMENTO FISCAL REALIZADO ATRAVÉS DAS INFOR-
MAÇÕES OBTIDAS JUNTO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPARADAS COM OS VA-
LORES LANÇADOS EM GIA´s. VALORES E INFORMAÇÕES JUNTO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE 
CRÉDITO ANTES DE INICIADA A FISCALIZAÇÃO DESRESPEITA AS DETERMINAÇÕES DA LC 105/01. 
Não foi observada a determinação do art. 6º da Lei Complementar nº 105/01 e as determinações da Portaria 
CAT 12/10, pois o AFR autuante já possuiu as informações junto às operadoras de cartão de crédito antes de 
iniciado o procedimento fiscal. Recurso de Ofício que se nega provimento.

Trata-se de Processo Administrativo Tributário em que se discute a procedência de Auto de Infração de Im-
posição de Multa (“AIIM”) lavrado sob a acusação de suposta falta de pagamento de ICMS calculado sobre 
operações pagas por intermédio de cartões de débito ou crédito, com base em informações financeiras 
fornecidas por empresas administradoras de cartões ao Fisco na chamada “Operação Cartão Vermelho”.

Levado a julgamento perante a Delegacia Tributária de Julgamento, o Auto de Infração foi cancelado in-
tegralmente, a partir do fundamento de que são ilegais as provas utilizadas pela Fiscalização, por quebra 
indevida do sigilo de informações financeiras da empresa autuada. Para o Julgador, o Fisco violou a Lei 
Complementar nº 105/2001, que qualifica as administradoras de cartão de crédito como instituições finan-
ceiras.

Ainda segundo a decisão, desde o início da vigência da Lei Complementar nº 105/2001, o acesso a infor-
mações financeiras depende da instauração de prévio processo ou procedimento administrativo, segundo 
versa o Decreto n.º 54.240/2009, bem como a Portaria CAT nº 12/2010, o que torna ilegais as provas 
utilizadas pelo Fisco.

Por fim, o AIIM foi cancelado com base na “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”, segundo a qual a 
prova invalidamente obtida, por ser nula, nulifica todo o processo que dela decorre.

Ademais, por ter a autuação valor superior a 5000 UFESPs, houve interposição de Recurso de Ofício, 
seguido de informações da Representação Fiscal no sentido da validade do Auto de Infração, afirmando 
serem lícitas as provas utilizadas pelos Agentes Fiscais.

Quando do julgamento do Recurso de Ofício, o voto do Ilmo. Juiz Relator seguiu o parecer da Represen-
tação Fiscal, acolhendo a tese de que o sigilo previsto na Lei Complementar nº 105/2001 somente se apli-
ca se a obtenção dos dados ferisse usuários de cartões, que tem direito à intimidade em relação às suas 
contas correntes, movimentação, fontes de recursos e aplicações. No caso em tela, defendeu o Relator, 
que o fisco tem acesso apenas aos valores globais relativos a operações com cartões de crédito e débito, 
não havendo individualização de seus clientes, sem, portanto, quebras inválidas de sigilo.

O voto vencedor, por sua vez, baseou-se em decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal proferida no 
julgamento do Recurso Extraordinário 389.808/PR, para fundamentar o seu posicionamento, entendendo 
ser inconstitucional a quebra de sigilo bancário sem ordem judicial, ato que fere a intimidade da pessoa.

Além disso, o voto vencedor apontou que a Lei Complementar nº 105/2001, o Decreto Estadual nº 
54.240/2009, bem como a Portaria CAT nº 12/2010, são claros ao estabelecer que o Fisco pode ter acesso 
a informações financeiras “quando houver processo administrativo instaurado e tais exames sejam
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considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente”. 

Como, naquele caso, o Fisco não observou esse procedimento, a Câmara Julgadora, por maioria, negou 
provimento ao Recurso de Ofício, vencido o Juiz Relator, restando o AIIM integralmente cancelado.

 
ITCMD - DIRPF era a única prova da acusação fiscal - No momento em que fora retificada, a acusação perdeu 
seus elementos probantes- AIIM cancelado.

Trata-se de Processo Administrativo em que se discute a validade de Auto de Infração e Imposição de 
Multa (“AIIM”) lavrado em decorrência de falta de pagamento de ITCMD exigido por motivo de supostas 
doações informadas pelo Autuado em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (“DIRPF”).

Levado a julgamento perante a Delegacia Tributária de Julgamento, a autuação foi integralmente mantida. 
Em face dessa decisão, o Contribuinte interpôs Recurso Ordinário, requerendo a reforma do Acórdão re-
corrido.

Alegou o Contribuinte que os valores advieram de cessão de direitos hereditários relacionados a quotas 
de sociedade limitada e foram inicialmente informados erroneamente no título “TRANSFERÊNCIA PA-
TRIMONIAIS”, sendo que, posteriormente, tal equívoco foi sanado mediante a transmissão de Declaração 
Retificadora, com a realocação dos montantes para o campo “DIVIDAS E ÔNUS REAIS”.

O Juiz Relator, em seu voto, negou provimento ao Recurso, mantendo o AIIM em sua totalidade, porém, 
em voto divergente, entendeu o Juiz Adolpho Bergamini que a retificação da DIRPF retirou os fundamentos 
do AIIM, visto que este possuía como única prova de sustentação a DIRPF retificada.

Argumentou, por fim, que a DIRPF é prova que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo tomou 
emprestada da Receita Federal do Brasil, não cabendo àquela (Fazenda Estadual) desconsiderar a DIRPF 
retificada, que é aceita por essa última (Receita Federal).

O voto do Juiz Adolpho Bergamini prevaleceu ao final, tendo sido integralmente cancelado o AIIM, reco-
nhecendo-se a insubsistência da DIRPF retificada e a necessidade de ser considerada a DIRPF retifica-
dora.
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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)

Amanda Mateoni Salvestrini (amanda@ssplaw.com.br)
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