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Prezados Leitores: 

 

Nesta 19ª edição da NOTA TRIBUTÁRIA DO 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (“TIT/SP”), 

trazemos recente decisão da Câmara Superior 

que, ao negar provimento a Recurso Especial 

interposto pela Fazenda Pública do Estado de 

São Paulo, reconheceu a suspensão dos efeitos 

da Portaria CAT nº 85/93 e Resolução SF nº 

52/93, tendo em vista medida liminar deferida 

pelo E. Superior Tribunal Federal, razão pela 

qual as aludidas normas não poderiam servir 

de base para a lavratura da autuação. 
 

Trazemos também ao conhecimento de 

nossos clientes e demais interessados 

decisão proferida pela C. 11ª Câmara 

Julgadora, que deu parcial provimento a 

Recurso Ordinário, aplicando alíquota de 

7% (sete por cento) e penalidade de 50% do 

imposto, em razão de remessas ao Estado do 

Amazonas, apesar de não ter sido provado o 

internamento na Zona Franca de Manaus na 

forma disposta na legislação vigente. 

 

Boa leitura! 

 

“ICMS. DEBATE RESTRITO AO ITEM 1 

DO AIIM. CRÉDITO INDEVIDO DO ICMS 

RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 

MERCADORIA DE PROCEDÊNCIA 

ESTRANGEIRA ADQUIRIDA DE 

EMPRESA DO ESPÍRITO SANTO, 

BENEFICIÁRIA DE INCENTIVOS FISCAIS 

MENCIONADOS NO ARTIGO 155, § 2º, 

INCISO XII, ALÍNEA “G” DA CF/88. 

CRÉDITO LIMITADO A 4,6% DA BASE 

DE CÁLCULO CONFORME PORTARIA  

CAT 85/93. 

(...) 

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO NO QUE 

TANGE À TESE ENVOLVENDO 

ILEGITIMIDADE DE CRÉDITO 

ORIUNDO DE BENEFÍCIO FISCAL NÃO 

AUTORIZADO PELO CONFAZ. 

LANÇAMENTO CONCRETIZADO NA 

VIGÊNCIA DE MEDIDA LIMINAR 

CONFERIDA EM MANDADO DE 

SEGURANÇA JUNTO AO STF 

SUSPENDENDO EFEITOS DA PORTARIA 

CAT 85/93 E CRIANDO ÓBICES À 

ADOÇÃO DE MEDIDAS FISCAIS 

IMPEDINDO O APROVEITAMENTO 

INTEGRAL DO CRÉDITO DESTACADO 

NO DOCUMENTO FISCAL. 

Nota Tributária do 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS 

E TAXAS de SÃO PAULO 
informativo tributário específico 
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PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS 

DESTA CÂMARA SUPERIOR” 

 

 

ICMS – Portaria CAT nº 85/93 e 

Resolução SF nº 52/93 – Crédito Indevido 

 

Os debates da Câmara Superior envolveram 

tão somente o item 1 do AIIM (Auto de 

Infração e Imposição de Multa) exordial, 

uma vez que foi o único cancelado em sede 

de recurso ordinário. 

 

O referido item diz respeito a crédito 

indevido de ICMS relativo à aquisição de 

mercadoria de procedência estrangeira, 

adquirida por empresa localizada no Estado 

do Espírito Santo, que é beneficiária dos 

incentivos fiscais do FUNDAP e que, de 

acordo com a Portaria CAT 85/93, o crédito 

estaria limitado a 4,6% da base de cálculo 

nesse caso. 

 

Irresignada com a decisão proferida pela C. 

10ª Câmara Julgadora, a d. Representação 

Fiscal interpôs o recurso cabível, 

pretendendo o restabelecimento do item 

supracitado. Para tanto, alegou que a 

Portaria CAT 85/93 e a Resolução SF 52/93 

continuariam eficazes, ao contrário do 

entendimento da Câmara Julgadora “a quo”, 

que determinou o cancelamento do item, em 

razão da suspensão dos efeitos da portaria  

pela medida liminar conferida em Mandado 

de Segurança pelo STF.  

 

A Câmara Superior, por sua vez, negou 

provimento ao recurso fazendário e decidiu 

que tais normas infralegais não poderiam 

embasar a autuação em discussão, uma vez 

que, à época da lavratura do auto, havia 

decisão liminar proferida pelo STF 

impedindo a prática de quaisquer atos 

tendentes à cobrança de créditos oriundos de 

benefícios concedidos no âmbito do 

FUNDAP. 

 

Por relevante, transcreve-se o seguinte 

trecho do voto do D. Relator: 

 

“De outra ponta, nego provimento ao 

mesmo considerando que a decisão 

recorrida deu a melhor solução para o caso 

vez que o lançamento foi concretizado na 

vigência de medida liminar conferida em 

Mandado de Segurança junto ao STF 

suspendendo efeitos da Portaria CAT 85/93 

e, portanto, criando óbices à adoção de 

medidas fiscais impedindo o aproveitamento 

integral do crédito destacado no documento 

fiscal. 

Neste sentido, precedentes jurisprudenciais 

desta Corte Superior, com destaque para 

decisão no Processo DRT-16-677679/2007, 

da relatoria do i. Juiz Dr. Celso Barbosa 

Julian, que resultou no cancelamento do 

AIIM na mesma situação dos presentes 

autos, frisando-se que o mencionado 

acórdão se reporta a outros 2(dois) julgados 

desta C. Câmara Superior, ou seja, 

DRTCIII-370118/2005 e DRTCIII- 

863980/2007, conforme se vê dos excertos 

abaixo transcritos: 

(...) 

Assim e por tais fundamentos, conheço do 

Recurso Especial interposto pela 

Fazenda Pública do Estado de São Paulo 

para, no mérito, negar-lhe provimento.” 

 

Assim, negou-se provimento ao Recurso 

Especial interposto pela Fazenda Pública do 

Estado de São Paulo, pois ficou entendido 

que a existência da medida liminar deferida 

pelo STF suspende os efeitos da Portaria 

CAT 85/93 e Resolução SF 52/93, que, até 

então, legitimavam as autuações fiscais 

sobre o tema.  

 

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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“ICMS – FALTA DE PAGAMENTO DO 

IMPOSTO – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO INTERNAMENTO – 

ZONA FRANCA DE MANAUS – ISENÇÃO 

– CERTIDÃO SUFRAMA OU PEDIDO DE 

VISTORIA TÉCNICA – OUTROS MEIOS 

DE COMPROVAÇÃO DE INGRASSO – 

APLICAÇÃO ALÍQUOTA 

INTERESTADUAL 7% - REDUÇÃO DA 

MULTA APLICADA.” 

 

 

ICMS – Zona Franca de Manaus – 

Comprovação de Internamento 

 

Trata-se de autuação fiscal lavrado pelo 

Fisco Paulista visando à cobrança de débitos 

de ICMS sob as acusações de: (i) falta de 

pagamento do imposto, por ter indicado a 

Zona Franca de Manaus como destino das 

mercadorias, mas não comprovando o 

efetivo internamento nos moldes exigidos 

pela legislação, e (ii) falta de pagamento do 

imposto na qualidade de sujeito passivo por 

substituição tributária, já que indicou a Zona 

Franca de Manaus como destino das 

mercadorias, sem, todavia, ter comprovado 

seu efetivo internamento na forma prescrita 

em lei. 

 

A Recorrente, quando da interposição do 

Recurso Ordinário, juntou aos autos cópias 

de certidão de internamento expedida pela 

SUFRAMA para diversas operações 

constantes da exigência fiscal. Após exame 

dos documentos trazidos aos autos, 

constatou-se a comprovação de algumas 

operações da Zona Franca, que foram 

excluídas da autuação pela 11ª Câmara 

Julgadora. 

 

Com relação às demais operações cujo 

internamento ainda não havia sido 

comprovado nos moldes do artigo 84 do 

Anexo I do RICMS/00, a i. Juíza com 

pedido de vista ressalta que: “(...) como bem 

decidido pela r. decisão monocrática e pelo 

i. juiz relator, em alguns casos, embora não 

comprovado o internamento na Zona 

Franca na forma disposta na legislação 

vigente, restou provado – pelos documentos 

trazidos – que as mercadorias adentraram 

em outro Estado da Federação, impondo-se, 

assim, a aplicação da alíquota interestadual 

de 7% para o imposto devido em tais 

operações (operações próprias). 

Nesse sentido, referidas operações devem 

ser excluídas do item 1(...), relativo a 

exigência por sujeição passiva por 

substituição, vez que, em se tratando de 

operações interestaduais, o imposto foi 

retido e recolhido pelo contribuinte para 

outra unidade da Federação.” 

 

Ademais, diante da aplicação da alíquota 

interestadual para as operações em questão,  

a C. 11ª Câmara Julgadora reduz a autuação 

para determinar a aplicação da alíquota de 

7% (sete por cento), bem como reclassifica a 

multa para a alínea “c” do inciso I do artigo 

527 do RICMS/00, correspondente a 50% 

do valor do imposto devido na operação.  

 

Por fim, julga procedentes as demais 

acusações fiscais, visto que o contribuinte 

não teria comprovado o efetivo 

internamento das mercadorias na Zona 

Franca de Manaus na forma determinada 

pela legislação pertinente. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
   

 
Equipe responsável pela elaboração do Nota 

Tributária do Tribunal de Impostos e Taxas de 
São Paulo: 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 
(eduardo@ssplaw.com.br) 
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Carolina Balieiro Salomão 

(carolina@ssplaw.com.br) 

 

 

Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 

andar – São Paulo (SP). Tel. (55 

11) 3201-7550 

Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bloco A – Torre Norte – 13º 

andar – Sala 1.316 – Brasília/DF. 

Tel. (55 61) 3252-6153 
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