
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 29ª edição do nosso informativo, comentamos sobre (i) o direito à isenção prevista no Convênio 
ICMS nº 03/2007, ainda que descumpridos requisitos da Portaria CAT nº 38/2007, em virtude de esse 
ato normativo infralegal não poder se sobrepor a Convênio aprovado no âmbito do Conselho Nacional 
de Política Fazendária (“Confaz”); (ii) a aplicação da imunidade do artigo 150, inciso VI, alínea “d”, da             
Constituição Federal, sobre operações com livros eletrônicos; (iii) a invalidade da exigência de complemen-
to de valores a título de ICMS devido por substituição tributária na hipótese de o fato gerador praticado pelo 
substituído possuir valor superior àquele do fato gerador presumido; e (iv) o posicionamento do  Tribunal 
de Impostos e Taxas no sentido da incidência do ICMS em exportações indiretas, nos casos em que há a 
participação de mais de dois intervenientes.

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

ICMS – Operação tributada como se não tributada fosse – Isenção – Venda de veículos para portadores 
de deficiência – Portaria CAT 38/2007 extrapola Convênio ICMS 03/2007.

ICMS – Interpretação da imunidade prevista no art. 150, VI, “d” da CF/88 – Livro Eletrônico.

ICMS – Complemento de ICMS-ST – Afronta ao Princípio da Legalidade – Previsão em Decreto Regula-
mentador.

ICMS – Exportação indireta não comporta dois intervenientes – Remessa direta com fim específico de 
exportação.

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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ICMS – OPERAÇÃO TRIBUTADA COMO SE NÃO TRIBUTADA FOSSE – ISENÇÃO – VENDA DE                 
VEÍCULOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA – PORTARIA CAT 38/2007 EXTRAPOLA CONVÊNIO 
ICMS 03/2007

Trata-se de Auto de Infração e Imposição de Multa com a cobrança de valores a título de ICMS por emissão 
de notas fiscais referentes a operações tributadas como sendo não tributadas, relacionadas a vendas de 
veículos a deficientes físicos domiciliados em outros Estados. No caso, não teria sido apresentada autori-
zação emitida pelo Fisco do Estado de São Paulo, nos termos da Portaria CAT nº 37/2007.

Tal dispositivo estabelece que o interessado, domiciliado em outro Estado, que pretenda adquirir veículo 
de fabricante localizado em território Paulista, deverá obter a autorização para usufruir o benefício perante 
a autoridade de seu Estado e apresentá-la ao Fisco Paulista, que emitirá nova autorização. 

Em defesa, o contribuinte alegou que a autuação viola o princípio da legalidade, pois a administração 
pública não pode impor ou proibir ao contribuinte qualquer comportamento, salvo se houver lei que                   
previamente assim determinar. Ademais, a isenção concedida aos portadores de deficiência física,                        
possibilitando a aquisição de veículos com a correspondente redução do preço, foi concedida por um  
Convênio Confaz, o qual foi ratificado, sem ressalvas, pelo Estado de São Paulo. 

De início, a Relatora do Recurso Ordinário deu parcial provimento ao apelo, apenas para afastar a                     
incidência dos juros moratórios, compreendendo que assiste razão ao contribuinte no que tange à ale-
gação de que é dever do Estado aplicar a taxa de juros no mesmo patamar da Taxa SELIC. 

Interrompido o julgamento por pedido de vista, encartou-se voto divergente, no sentido de dar provi-
mento ao Recurso Ordinário interposto. Isso por entender o juiz com vistas que foi incorreta a autuação                  
capitulada na falta de pagamento do ICMS quando, em verdade, o Contribuinte teria deixado de cumprir 
dever instrumental, tendo o Poder Executivo extrapolado de sua competência. 

Sob essa óptica, reconheceu o voto-vista que o Convênio ICMS 03/2007 atrelou a isenção do ICMS - 
quanto ao Estado de origem do veículo - ao reconhecimento da isenção mediante autorização emitida 
pelo Estado de domicílio do beneficiado, sem condicionar sua fruição a quaisquer outros elementos, nem 
mesmo àqueles cuja exigência foi trazida pela Portaria CAT 37/2007, posteriormente editada, que esta-
beleceu exigências adicionais àquelas determinadas pelo Convênio ICMS 03/2007.

No campo da interpretação legislativa, o voto-vista decidiu conforme o princípio da hierarquia das leis,       
rechaçando o condicionamento de plena eficácia do Convênio ICMS 03/2007 às imposições novas trazidas 
por norma hierarquicamente inferior, como é o caso da Portaria CAT 37/2007.

Nesse passo, o voto-vista reconheceu que o Convênio ICMS ratificado por meio de Decreto Estadual deve 
prevalecer em detrimento da norma hierarquicamente inferior. Sob o prisma da competência territorial, 
concluiu o voto-vista que apenas a autoridade competente poderia editar normas de controle, ou seja, 
apenas o Fisco onde domiciliado o adquirente do veículo, e não o Fisco Paulista. 

Diante de tais argumentos, a Relatora reformulou o voto inicialmente exarado, para acompanhar o                  
voto-vista e, assim, julgar integralmente procedente o Recurso Ordinário do Contribuinte.
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ICMS – INTERPRETAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, VI, “D” DA CF – LIVRO ELETRÔNICO.

Trata-se de Auto de Infração Imposição de Multa lavrado a partir da acusação de suposta falta de                      
pagamento de ICMS sobre a comercialização do produto denominado “Barsa Linguaphone”, que, segundo 
o Fisco, não está contemplado pela imunidade constitucional de livros, jornais ou periódicos, por tratar-se 
de livros eletrônicos (fitas cassete de áudio e vídeo, CD-ROM e estojos de papel).

Em sede de Recurso Ordinário, foi decidido que a imunidade constitucional de livros, jornais ou 
periódicos deve ser estendida aos livros eletrônicos, devendo ser interpratada como genérica,                                                                
adotando-se uma exegese ampliativa, vez que o legislador não pode restringir o alcance da Constituição.

Inconformada com a decisão, a Fazenda Pública interpôs Recurso Especial contra decisão que deu             
provimento ao Recurso Ordinário.

No julgamento da Câmara Superior, o Relator conheceu do recurso fazendário e, quanto ao mérito, deu 
razão a Fazenda, restabelecendo a acusação da fiscalização, sob o argumento de que a imunidade        
constitucional deve ser interpretada de forma literal e restritivamente, nos termos do artigo 111 do Código 
Tributário Nacional – CTN. 

Acrescentou o Relator que a imunidade se aplica tão somente aos livros, jornais e periódicos em papel, 
excluído do conceito de imunidade os outros processos de comunicação do pensamento que não tem 
por veículo o papel, conforme assentado na Resposta à Consulta Tributária nº 651/96, e em julgados do          
Supremo Tribunal Federal (Recursos Extraordinários nºs 450.441/SP e 273.308/SP).

Em sentido contrário, foi proferido voto-vista defendendo a corrente denominada “extensiva”, vez que a 
norma imunizante prevista no texto constitucional visa à difusão do livre acesso à cultura e à informação, a 
partir dos seguintes termos: “A imunidade do artigo 150, VI, “d” da CF é muito mais abrangente que a inter-
pretação dada pela Fazenda Pública ao preceito, pois, entender de maneira diversa, seria fazer letra morta 
a proteção contida na referida norma, que tem, como fim último, proteger e privilegiar a livre  manifestação 
do pensamento e a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação”. 

Por maioria dos votos, venceu o posicionamento do voto-vista, pelo conhecimento do Recurso Especial da 
Fazenda, porém pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão recorrida.

ICMS - COMPLEMENTO DE ICMS-ST – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PREVISÃO EM 
DECRETO REGULAMENTADOR.

Trata-se de Auto de Infração Imposição de Multa lavrado, com base no artigo 265 do Regulamento do 
ICMS de São Paulo e no artigo 8º da Lei Complementar nº 87/1996, a partir da acusação de suposta falta 
de pagamento de ICMS, referente à exigência da complementação do imposto devido nas operações 
com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, quando o preço praticado pelo substituído foi           
superior ao valor da base de cálculo utilizada para a retenção pelo substituto tributário.

O Contribuinte, em sua Defesa, alegou (i) nulidade do lançamento por não ter se submetido ao “Controle 
de Qualidade”; (ii) que a exigência de complementos de ICMS-ST viola o princípio da legalidade, pelo fato 
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de não existir lei, mas somente Decreto regulamentador nesse sentido; (iii) bem como que, apesar de 
o valor recolhido nas GIAS não conferir com o Demonstrativo Método Permanente, não há prejuízo ao 
Fisco, pois se trata de ICMS-ST de frete, que não é objeto da autuação. Não obstantes tais argumentos, a 
primeira instância julgou procedente a autuação fiscal.

Foi interposto Recurso Ordinário reiterando todos os argumentos de defesa, especialmente para repisar 
que o artigo 66-B da Lei nº 6.374/1989 não trata sobre a cobrança de ICMS recolhido antecipadamente 
por substituição tributária e em nenhum momento referida norma institui a exigência de complemento de 
ICMS-ST.

Todavia, tais argumentos não foram acolhidos pelo juiz Relator que, manteve integralmente o AIIM,            
alegando que: (i) o “Controle de Qualidade” é garantia para o Fisco e para o contribuinte, porém, estando 
presentes os requisitos formais e mínimos de validade do lançamento não há de se falar em nulidade, 
na hipótese de sua ausência; (ii) o artigo 66-B prevê ressarcimento do imposto pago nos casos onde 
a operação final tenha se realizado em valor inferior ao utilizado na base de cálculo para recolhimento 
da substituição tributária, por decorrência lógica e analogia, nos casos onde o valor final praticado seja         
superior à base de cálculo, o contribuinte deve recolher o complemento; (iii) o próprio contribuinte declara 
que os valores declarados em GIA, referem-se ao recolhimento de substituição tributária por serviços de 
transportes tomados, portanto, não tem relação com o ICMS-ST devido em conformidade com a portaria 
CAT 17/99. Assim, o ICMS-ST não foi recolhido, justificando a constituição do credito tributário; e (iv) o 
artigo 265 do RICMS/SP, aprovado pelo Decreto nº 45.490/2000, trata especificamente do complemento 
exigido pelo artigo 66-C da Lei nº 6.374/1989, que estabelece regra quanto à responsabilidade supletiva 
do contribuinte pela liquidação total do crédito tributário, nos casos de sujeição passiva por substituição, 
com fundamento de legalidade trazido pelo art. 8º da Lei Complementar nº 87/1996.

Em sentido contrário, foi proferido voto no sentido de que o art. 8º da Lei Complementar 87/1996 não 
traz fundamento legal para que a Fazenda exija o complemento do ICMS na substituição tributária                           
conforme prevê o artigo 265 do Regulamento do ICMS de São Paulo. O artigo 8º da Lei Complementar nº 
87/1996 apenas estabeleceu os parâmetros para a eleição da base de cálculo do fato gerador presumido,                   
estabelecendo critérios para chegar mais próximo do fato jurídico tributário efetivamente praticado.

Por fim, concluiu que a existência do regime de substituição tributária depende de prévia edição de lei 
estadual, que respeite as normas de hierarquia superior, como é o caso da Lei Complementar nº 87/1996. 
Por isso, no cenário atual, o Estado de São Paulo não pode exigir complementos de ICMS-ST quando a 
operação realizada pelo contribuinte substituído tiver valor superior àquele do fato gerador presumido, 
por força do princípio da legalidade (conforme o artigo 5º, inciso II, e o artigo 150, inciso I, ambos da                   
Constituição Federal).

Nessa linha, o voto-vista apontou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal adotado no julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.851, na linha de, no regime de substituição tributária instituído 
com base no artigo 150, § 7º, da Constituição Federal: “o fato gerador presumido, por isso mesmo, não é 
provisório, mas definitivo, não dando ensejo a restituição ou complementação do imposto pago, senão, no 
primeiro caso, na hipótese de sua não-realização.”

Por maioria, prevaleceu o voto-vista, com o provimento do Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte 
para cancelar integralmente o Auto de Infração.
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ICMS – EXPORTAÇÃO INDIRETA NÃO COMPORTA DOIS INTERVENIENTES – REMESSA DIRETA COM 
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO

Trata-se de Auto de Infração Imposição de Multa lavrado a partir da acusação de suposta falta de                    
pagamento de ICMS, relativamente a operações de remessa com fim específico de exportação (expor-
tação indireta). Segundo a fiscalização, os documentos apresentados indicaram que apenas parte das 
mercadorias remetidas com fim específico de exportação foi efetivamente exportada, enquanto que a outra 
parte foi reintroduzida no mercado interno antes de ser destinada ao exterior.

O Auto de Infração foi lavrado contra a empresa que vendeu derivados de cana-de-açúcar a outras              
sociedades empresárias para exportação. As empresas adquirentes, porém, remeteram as mercadorias a 
terceiros, que as comercializaram no exterior.

Em grau de Recurso Ordinário, decidiu a 15ª Câmara Julgadora na linha de que não há impedimento 
legal para que a mercadoria circule mais de uma vez antes de ser exportada, desde que efetivamente                    
comprovada à vinculação entre as mercadorias remetidas com o fim específico de exportação, as                     
vendidas com o mesmo fim e as exportadas. Todas as mercadorias não permaneceram no mercado inter-
no e o objetivo do dispositivo legal foi desonerar a exportação, fazendo jus à imunidade prevista no artigo 
155, §2º, inciso X, aliena “a”, da Constituição Federal.

A Fazenda Estadual interpôs Recurso Especial sob a alegação de que a exportação indireta não                        
comporta a interveniência de três agentes, mas apenas dois (o remetente da mercadoria e a empresa que                 
efetivamente a exporta), havendo incidência do ICMS quando a exportação se efetuar por intermédio de 
um terceiro, com base no Convênio ICMS 113/96 e nos artigos 439 a 446 do Regulamento do ICMS de 
São Paulo, bem como na Resposta à Consulta nº 308/2002.

No julgamento da Câmara Superior, o Relator conheceu do recurso fazendário e, quanto ao mérito, 
deu razão a Fazenda, restabelecendo a acusação da fiscalização, sob o argumento de que não houve               
exportação indireta, sendo, consequentemente, devido o imposto, pois ocorreu uma venda interna e, após, 
uma segunda operação, desvinculada da primeira, que resultou na exportação de fato das mercadorias.

Em sentido contrário, houve voto-vista no sentido de que: “Não há óbice legal para que os adquirentes de 
mercadorias com fim específico de exportação, caracterizados como comerciais exportadoras ou ‘trading 
companies’, remetam tais mercadorias a outras empresas também comerciais exportadoras ou ‘trading 
companies’, para levarem a cabo as respectivas exportações.”

Segundo o voto-vista, se fosse admitida a responsabilização do vendedor pelo desvio de finalidade, 
seguindo o entendimento do Relator, deveria ser dado a ele o direito de destacar ou não o ICMS, por        
assumir o risco de terceiros. 

Por uma pequena diferença de votos, venceu o posicionamento do Relator, pelo conhecimento e                   
provimento do Recurso Especial da Fazenda.
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Renata Ferraioli (renata.ferraioli@souzaschneider.com.br)
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