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Prezados Leitores, 
 

Nesta 17ª edição do informativo NOTA 

TRIBUTÁRIA DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E 

TAXAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

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

1ª Câmara Julgadora em que se deu 

provimento a Recurso Ordinário, cancelando 

integralmente o Auto de Infração e 

Imposição de Multa (AIIM) inaugural, que 

pretendia a glosa de ICMS em razão da 

suposta ausência da comprovação de 

internamento de mercadorias remetidas à 

Zona Franca de Manaus. 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento de 

nossos clientes e interessados decisão em 

que a Câmara Superior deu provimento a 

Recurso Especial, cancelando integralmente 

o AIIM exordial, cuja acusação era de falta 

de pagamento de ITCMD devido pelo 

recebimento de transferência patrimonial em 

doação, representada por ações de uma 

sociedade anônima. 

 

Boa Leitura. 

 

 

“ICMS – FALTA DE PAGAMENTO EM 

OPERAÇÕES ISENTAS – ERRO NA 

DESCRIÇÃO DAS INFRAÇÕES – NÃO 

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 

IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA 

TRIBUTÁVEL NO LANÇAMENTO, COMO 

EXIGE O CTN. 

AUTO DE INFRAÇÃO CANCELADO. 

RECURSO DE OFÍCIO IMPROVIDO 

RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO” 

 

 

ICMS – Operações Isentas – Falta de 

Pagamento 

 

O AIIM inaugural versava sobre operações 

de venda efetuadas com isenção de ICMS, 

mas que supostamente não deveriam ser 

beneficiadas, uma vez que não haveria 

qualquer evidência de que o contribuinte 

transferiu o “desconto” do imposto para o 

contribuinte da Zona Franca de Manaus, 

conforme exigência do legislador. 

  

A Autoridadade Administrativa Julgadora de 

primeiro grau decidiu pela redução do 

crédito tributário inicialmente exigido, 

cancelando apenas a exigência em relação às 

notas fiscais para as quais a motivação da 

autuação seria a de “falta de comprovação 

da prática de desconto”, sem, no entanto, 

abater do preço da mercadoria o valor 

   Nota Tributária do 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E 

TAXAS de SÃO PAULO 
informativo tributário específico 

 
www.ssplaw.com.br 

 
“faz o que gosta e 

acredita no que faz” 

Informativo nº 17 – Ano III – Abril/2012 



 

 

 

 

 
SSP - 153643v3  

correspondente ao imposto que seria devido 

na operação. 

 

Em face dessa decisão, foram interpostos 

Recurso Ordinário e Recurso de Ofício, mas 

apenas o primeiro foi integralmente provido. 

A C. 1ª Câmara Julgadora considerou, em 

sua decisão, imprecisa a descrição da 

conduta infracional e demonstra a 

necessidade de as isenções condicionadas 

estarem submetidas a condições de 

demonstração factível pelo contribuinte. In 

verbis:  

 

“(...) Há falha irremediável na identificação 

da matéria tributável, fundamentalmente 

pelos erros e caráter pouco claro da 

descrição da conduta infracional, tudo 

agravado por um termo de reti-ratificação 

que não vem acompanhado de suficiente 

motivação, razões que me são suficientes 

para cancelar o AIIM. 

Quanto à infração relativa à falta de 

evidenciação de um “desconto no preço”, 

entendo que, ainda que corretamente 

descrita, não mereceria prosperar. 

As isenções condicionadas devem se 

submeter a condições de demonstração 

factível pelo contribuinte e passíveis de 

comprovação ao Fisco. (...) Percebe-se que 

esse (o legislador) buscou impor como 

condição um “desconto no preço” da 

mercadoria vendida, para incorporar ao 

preço o valor da isenção. 

(...) Os preços se formam no mercado e em 

condições de concorrência. O valor do 

imposto (ICMS), por presunção jurídica 

absoluta, integra o valor da operação e, por 

conseguinte, integra o preço. 

Assim, caso haja uma isenção, é de se 

presumir que o preço da operação, formado 

no mercado, já incorpore o desconto 

correspondente”. 

 

Nesses termos, foi cancelado o AIIM 

exordial, subsistindo a improcedência do 

lançamento para as notas fiscais cujo 

fundamento da acusação tenha sido a de 

“falta de desconto” no preço, uma vez que a 

comprovação da condição foi considerada 

presumível em caráter absoluto. 

  

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

“ITCMD 

FALTA DE PAGAMENTO DO ITCMD 

REFERENTE A DOAÇÃO FEITA EM 2003 

– AIIM LAVRADO EM 2009. 

DECADÊNCIA NÃO É MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA 

A APLICAÇÃO DA REGRA DO ARTIGO 

150, §4º DO CTN INDEPENDE DA 

EXISTÊNCIA OU NÃO DE PAGAMENTO  

(...). 

EQUIVOCADO O ENTENDIMENTO DE 

QUE O PRAZO HOMOLOGATÓRIO OU 

DECADENCIAL SÓ TEM INÍCIO A 

PARTIR DO MOMENTO EM QUE O FATO 

GERADOR É TORNADO PÚBLICO OU 

DE QUANDO A FAZENDA PÚBLICA 

TOMA CIÊNCIA DELE (...). 

A LEI ESTADUAL 10.705/00 SÓ 

DISCIPLINA A INCIDÊNCIA DO 

IMPOSTO, MAS NÃO ARROLA SEUS 

FATOS GERADORES – DIFÍCIL PARA O 

CONTRIBUINTE SABER QUANDO 

OCORREU O FATO GERADOR E COMO 

ELE OCORREU. 

SE A FAZENDA PÚBLICA PAULISTA NÃO 

TEM COMO TOMAR CONHECIMENTO 

DAS DOAÇÕES EM RELAÇÃO ÀS QUAIS 

ELA PODE LANÇAR O ITCMD, É 

PORQUE ELA MESMA, FAZENDA 

PÚBLICA, ABRIU MÃO DESSA 

INFORMAÇÃO, QUANDO DISPENSOU 

OS CONTRIBUINTES DE APRESENTAR A 

DECLARAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 25 DO DECRETO ESTADUAL 

46.655/02, POR MEIO DO COMUNICADO 

CAT Nº 42, DE 13 DE JUNHO DE 2003”. 
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ITCMD – Decadência – Incidência do 

Imposto 

 

O Auto de Infração e Imposição de Multa, 

que exige pagamento de ITCMD pelo 

recebimento de transferência patrimonial em 

doação, representada por ações de uma 

sociedade anônima, foi afastado pela 

Delegacia Tributária de Julgamento, sob o 

argumento de que teria ocorrido a 

decadência do direito fazendário em lançar o 

crédito tributário. 

 

Em face dessa decisão, foi interposto 

Recurso de Ofício, conhecido e 

integralmente provido pela C. 3ª Câmara 

Julgadora, que entendeu que não havia 

transcorrido o prazo decadencial previsto no 

inciso I do artigo 173 do Código Tributário 

Nacional. 

 

Ademais, tal decisão estabeleceu que a 

doação, que foi efetuada no exercício de 

2003 e tornada pública em 2004, somente 

teve o prazo decadencial contado a partir  

dessa publicidade. Assim, nos termos do art. 

173, I do CTN, o início do prazo 

decadencial se iniciou em 1º de janeiro de 

2005. Consequentemente, quando da 

notificação emitida pelo fisco em 19 de 

agosto de 2009, o prazo decadencial ainda 

não haveria se esgotado. 

 

Alegando,  dentre outras coisas, decadência 

conforme a regra do §4º do artigo 150 do 

CTN, o contribuinte interpôs Recurso 

Especial em face da referida decisão. Sobre 

o tema, a maioria dos juízes presentes 

acompanhou o seguinte voto proferido pelo 

Juiz Relator Fernando M. Sallaberry: 

 

“Como ficou estabelecido na decisão 

recorrida, de maneira inconteste, o contrato 

de doação foi firmado em 31 de outubro de 

2003, razão pela qual entendo, sem sombra 

de dúvida, que o fato gerador do tributo 

ocorreu nessa data: 31 de outubro de 2003. 

Tomando-se, portanto, o dia 31 de outubro 

de 2003 como data da ocorrência do fato 

gerador e considerando que o lançamento 

do ITCMD, neste caso, é por homologação, 

já que a própria lei obriga o contribuinte a 

desenvolver a atividade de lançamento, 

calculando inclusive o tributo e antecipando 

seu pagamento, "sem prévio exame da 

autoridade administrativa", temos que o 

prazo decadencial, contado da maneira 

preconizada no art. 210 do próprio CTN, 

iniciou-se em 03 de novembro de 2003, uma 

segunda-feira e terminou em 03 de 

novembro de 2008, uma segunda-feira, 

também. 

O auto de infração lavrado, porém, só foi 

notificado ao contribuinte em 19/08/2009, 

ou seja, mais de dez meses depois, razão 

pela qual, pelas regras sob análise, quando 

o lançamento foi efetuado, o direito 

fazendário já estava extinto. 

Destaco que não se veiculou a existência de 

dolo, fraude ou simulação no caso presente. 

Não obstante isso, ainda que se entendesse 

que a regra decadencial aplicável ao caso 

presente fosse a do art. 173, inciso I do 

Código Tributário Nacional, mesmo assim o 

crédito tributário em questão teria decaído, 

(...)” 

 

Por sua vez, o Juiz Argos Campos Ribeiro 

Simões, mesmo tendo considerado como 

data do fato gerador aquela em que o ato foi 

registrado na JUCESP, também entendeu 

pela decadência do crédito tributário, nos 

termos do art. 150, § 4º do CTN: 

 

“(...) O termo inicial para contagem do 

prazo de natureza decadencial deu-se 

quando do arquivamento na JUCESP da 

notícia da doação ora em discussão, ou 

seja, no mês aprazado no ano 2004, sendo 

devida a contagem fatal, aplicando-se o 

artigo 150, §4º do CTN; explico: 

a) Dentre os requisitos de aplicação do art. 

150, §4º do CTN, destacamos a necessidade 

de uma data de “fato gerador” e a 
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confecção de uma “atividade” a ser 

homologada. 

(...) 

c) A “atividade” resta presente, pois a 

notícia da existência do “fato gerador” 

(aqui entendido como evento do mundo real) 

ocorrerá em 2004, quando da informação 

em órgão público, normativamente previsto 

a tal prática de natureza privada-comercial, 

da ocorrência da doação; 

d) Esta “atividade” é suficiente ao 

conhecimento do Estado-fisco (em face de 

ser ITCMD) da existência de uma doação; 

diversa da situação de “controle paralelo” 

no ICMS, pois, nestes autos há notícia do 

“fato gerador doação”; diverso da situação 

de “lançamento de crédito”, pois nesta, há 

notícia não de fato gerador, mas de entrada 

de mercadoria com montante “conhecido” 

em operação anterior. 

Se noticia o Fato Gerador, noticia que há 

relação jurídica a ser estabelecida, 

suficiente à homologação como prevista no 

artigo 150, §4º do CTN, pois todos os 

elementos quantitativos ou subjetivos de 

uma obrigação tributária devem 

corresponder ao qualitativamente noticiado 

como fato gerador; 

e) Quanto à data de inércia para a 

contagem do prazo, “in casu”, não 

considera a data da efetiva doação, tendo 

em vista a ausência de previsão legal 

tributária a descrever como deveria ser a 

formalização, para efeitos fiscais, do fato 

“doação”. 

f) Desloco a data de início do Fato Gerador 

para a data, em 2004, da publicidade 

através da JUCESP, considerando 

singularmente “in casu” que o termo “fato 

gerador” pode ser entendido como 

descrição em linguagem competente da 

“doação” e não sua data efetiva. 

Tendo em vista a notícia à Junta ter sido em 

janeiro de 2004 e o AIIM ter regular 

notificação em agosto de 2009, aplico a 

decadência do artigo 150, § 4º, CTN, dando 

provimento ao apelo do contribuinte”. 

 

Cancelou-se, portanto, a exigência fiscal em 

razão da decadência do crédito tributário, 

nos termos do artigo 150, §4º do CTN. 

 

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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