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Prezados Leitores: 
 

 

Nesta 8ª edição do nosso informativo 

NOTA TRIBUTÁRIA DO TRIBUNAL DE 

IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (“TIT/SP”), abordamos recente 

decisão em que a 14 Câmara Julgadora 

definiu importante conceito referente ao 

destinatário físico e jurídico de 

mercadorias e os sujeitos ativo e passivo 

do ICMS nas operações de importação 

por conta e ordem. 
 

 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes recente manifestação do 

TIT/SP (1ª Câmara Julgadora) em que 

foi cancelada a multa regulamentar 

incidente sobre total das operações de 

entradas e saídas de contribuinte, devido 

à entrega de arquivos magnéticos com 

falta de registros que impossibilitassem 

o seu tratamento e leitura. 

 

 

Boa leitura. 
 

 

 

 

 
 

ICMS – importação por conta e 

ordem – Espírito Santo - FUNDAP 

 

“ICMS.  

FALTA DE PAGAMENTO DE ICMS 

– Item 2 do AIIM. 

CRÉDITO INDEVIDO – Item 4 do 

AIIM. 

MÉRITO. 

Mercadoria importada com conta e 

ordem. Intermediação. Titularidade do 

tributo. Inocorrência das hipóteses de 

simulação, fraude ou abuso de direito. O 

sujeito ativo do ICMS é o Estado onde se 

encontra situado o estabelecimento do 

importador, independentemente de onde 

tenha ocorrido o desembaraço 

aduaneiro da mercadoria. Destinação 

Jurídica. Interpretação do artigo 155, § 

2º, inciso IX, alínea “a” da Constituição 

Federal à luz da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. 

FUNDAP/ES. Importação de 

mercadorias com desembaraço 

efetuadas por trading companies na 

modalidade por conta e ordem de 

terceiros amparadas pela sistemática do 

benefício fiscal do FUNDAP/ES. 

Vigência da Medida Liminar então 
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concedida pelo Supremo Tribunal 

Federal para que o Sr. Governador do 

Estado de São Paulo se abstenha, e 

determine também que as Autoridades 

Fiscais se abstenham, de adotar medidas 

tendentes a impedir o creditamento 

integral do ICMS em operações 

albergadas pelo FUNDAP. Existência 

de Protocolo ICMS, Convênio ICMS, 

Projeto de Lei paulista e Decreto 

Estadual que reconhecem os créditos 

fiscais envolvidos nessas operações. 

Recurso Ordinário conhecido e provido. 

 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual se exige da empresa o ICMS 

incidente nas operações de importação 

que supostamente não foi recolhido ao 

Fisco paulista.  

 

Além disso, foram glosados os créditos 

de ICMS aproveitados pela empresa 

paulista, sob a alegação de que a trading 

company localizada no Estado do 

Espírito Santo teria remetido as 

mercadorias com benefício fiscal, sem 

aprovação de Convênio do CONFAZ. 

 

No caso em análise, a questão está 

relacionada com a definição da 

titularidade do ICMS nas operações de 

importação de mercadorias por terceiros, 

com desembaraço aduaneiro efetuado no 

Estado do Espírito Santo, à conta e 

ordem do contribuinte paulista 

(autuado). 

 

Ou seja, a discussão reside na definição 

de quem seria o real destinatário da 

mercadoria para fins de incidência do 

ICMS. 

 

Em primeira instância, foi proferida 

decisão que manteve integralmente o 

Auto de Infração lavrado. Contra essa 

decisão, a empresa interpôs Recurso 

Ordinário, distribuído à 14ª Câmara 

Julgadora do TIT/SP 

 

No julgamento realizado, a 14ª Turma, 

por maioria de votos, determinou que o 

destinatário jurídico da mercadoria teria 

sido a trading company estabelecida no 

Estado do Espírito Santo e, por esse 

motivo, o ICMS é devido àquele estado. 

 

De acordo com a decisão “as provas dos 

autos demonstram, de maneira 

inconteste, que as mercadorias 

importadas foram desembaraçadas pela 

trading company e posteriormente à 

liberação aduaneira foram remetidas 

para o seu estabelecimento e não para 

nenhum outro”.  

 

Diante disso, a 14ª Câmara considerou 

as importações realizadas pelo Estado do 

Espírito Santo, fundamentando-se no 

conceito de destinatário jurídico dado 

pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

Por fim, a decisão também compreendeu 

que seria indevida a glosa dos créditos, 

pois a Fiscalização não comprovou que a 

empresa do Espírito Santo teria 

aproveitado os benefícios do FUNDAP. 

 

Segundo a opinião do escritório, trata-se 

de um precedente importante, pois 

define importante conceito de 

destinatário jurídico da mercadoria e a 

incidência do ICMS nas operações por 

conta e ordem.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse julgado. 
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ICMS – arquivo magnético – 

impossibilidade de leitura e 

tratamento – recolhimento do imposto 

– inexistência de prejuízo ao Fisco 

 

 

“ICMS 

DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS 

DETERIORADAS. CRÉDITO DO 

IMPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. 

ENTREGA DE ARQUIVO 

MAGNÉTICO QUE IMPOSSIBILITA 

A LEITURA E O TRATAMENTO DE 

DADOS PELO FISCO. 

DESCUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 

COMETIDA SEM DOLO, FRAUDE 

OU SIMULAÇÃO, QUE NÃO 

REPERCUTE EM FALTA DE 

PAGAMENO DO IMPOSTO. 

REDUÇÃO DA PENALIDADE 

PREVISTA NO SUBITEM II.2 DO 

AIIM AO PATAMAR DE 20% DO 

VALOR DA RESPECTIVA MULTA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 527-A DO 

RICMS. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO PARCIALMENTE. 

 

 

Trata-se de processo administrativo, 

decorrente de Auto de Infração, referente 

a infrações praticadas, dentre as quais, 

merece destaque a multa por entrega de 

arquivo magnético referente ao período 

de 2006/2007. De acordo com a 

Fiscalização, o arquivo magnético 

entregue “não possui condições de 

leitura e tratamento de dados”.  

 

Em primeira instância, foi dado 

provimento ao Auto de Infração lavrado, 

mantendo-se integralmente a multa por 

entrega dos arquivos magnéticos com 

erro de leitura, pois entendeu a 

Delegacia Tributária de Julgamento que 

a infração restou devidamente 

comprovada.  

 

Contra essa decisão, a empresa interpôs 

Recurso Ordinário, distribuído à 1ª 

Câmara Julgadora do TIT/SP. No 

recurso, o contribuinte demonstrou que 

os equívocos cometidos nos arquivos 

magnéticos decorreram da urgência na 

sua apresentação. Tal fato teria tornando 

o arquivo magnético inadequado para a 

validação. 

 

Em julgamento realizado, a referida 1ª 

Câmara Julgadora entendeu que, apesar 

de os arquivos magnéticos terem sido 

entregues em condições que 

impossibilitem a leitura e o tratamento 

dos dados nele contidos, a infração foi 

praticada sem dolo, fraude ou simulação 

e não implica na falta de pagamento do 

imposto. Isto é, o arquivo magnético foi 

de fato entregue à autoridade fiscal, 

inexistindo qualquer notícia de que tal 

fato tenha ocasionado prejuízo ao fisco. 

 

Com base nesses argumentos, a 1ª 

Turma cancelou a aplicação da multa, 

com fundamento no artigo 527-A do 

RICMS/00. 

 

Tem-se, portanto, um importante 

precedente para determinar ser indevida 

a multa nos casos de entrega dos 

arquivos magnéticos que não possuem 

condições de leitura e tratamento. 

 

Isso porque, a Fiscalização do Estado de 

São Paulo tem autuado as empresas por 

entrega dos arquivos magnéticos 

incompletos ou que não possuem 

condições de leitura e tratamento. Nestes 

casos, a multa aplicada é de 2% do total 

das operações de entradas e saídas das 

empresas, o que acarreta na cobrança de 

altos valores dos contribuintes.  
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Além disso, é importante ressaltar que a 

decisão foi proferida por uma Câmara 

Julgadora, cujo presidente é 

representante do Fisco Estadual. Por 

mais esse motivo, entendemos ser um 

precedente relevante para 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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