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Prezados Leitores: 

 

Nesta 2ª edição do informativo NOTA 

TRIBUTÁRIA DO TRIBUNAL DE 

IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (“TIT/SP”), aborda-se recente 

decisão em que o Tribunal determinou 

não haver a incidência do ICMS sobre a 

energia elétrica transferida entre estabe-

lecimentos do mesmo contribuinte. 

 

Ademais, traz-se ao conhecimento dos 

leitores recente manifestação do TIT/SP 

a respeito de erro de cômputo dos juros 

aplicados na ocasião da lavratura do 

Auto de Infração, determinando-se 

fossem recalculados tais juros e, 

posteriormente, aberto prazo de 30 

(trinta) dias para o contribuinte efetuar 

ou não o pagamento do crédito tributário 

constituído. 

 

Boa leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICMS – Energia elétrica – Não 

incidência – Transferência 

 

“ICMS – FALTA DE PAGAMENTO 

DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA 

NAS AQUISIÇÕES INTERESTA-

DUAIS DE MATERIAL DE USO E 

CONSUMO (SUBITENS 1.1; 1.2 E 

1.3) – FALTA DE PAGAMENTO DO 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS 

AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS 

DE ATIVO FIXO (ITEM 2) – 

CRÉDITO INDEVIDO DECORREN-

TE DA ENTRADA DE MATÉRIA DE 

USO E CONSUMO (ITEM 4) 

RECEBIMENTO DA MERCADORIA 

DESACOMPANHADA DE NOTA 

FISCAL (ITEM 7). CONHEÇO DO 

RECURSO E DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO.” 
 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual o contribuinte foi acusado de (i) 

falta de pagamento de diferencial da 

alíquota nas aquisições interestaduais de 

material de uso e consumo; (ii) falta de 

pagamento de falta de pagamento do 

diferencial da alíquota nas aquisições 

interestaduais de ativo fixo; (iii) crédito 

http://www.ssplaw.com.br/


 

 

 

O conteúdo do presente informativo é de propriedade do escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS e destinado aos seus clientes, sendo vedada sua 

reprodução total, ou parcial, sem prévia autorização. Caso não deseje mais recebê-lo, ou 

deseje incluir outra pessoa para o seu recebimento, favor enviar um e-mail com esta 

solicitação para ssplaw@ssplaw.com.br. 

2 

indevido decorrente da entrada de uso e 

consumo; e (iv) de recebimento de 

mercadoria desacompanhada de nota 

fiscal. 

 

No que interessa à discussão deste 

processo administrativo, verifica-se que 

3 empresas (“A”, “B” e “C” – mesmo 

grupo econômico) possuem estabeleci-

mento em uma área contígua e, por 

razões operacionais, a empresa “A” 

suporta integralmente a conta de energia 

elétrica. 

 

Posteriormente, as empresas “B” e “C” 

restituem a empresa “A” pela energia 

consumida por elas, por meio de notas 

de débito. 

 

O ponto controverso nestes autos é a 

incidência ou não de ICMS sobre 

suposta circulação de energia elétrica 

pela contribuinte “A” às demais 

empresas (“B” e “C”), o que acarretaria 

uma obrigação de recolhimento do 

ICMS e emissão de documentação fiscal. 

 

O contribuinte interpôs Recurso 

Ordinário, distribuído à 12ª Câmara 

Julgadora do Tribunal de Impostos e 

Taxas. 

 

O Acórdão proferido pela citada Câmara 

compreendeu não ter havido circulação 

jurídica (transferência de propriedade) 

de energia do contribuinte “A” para as 

empresas “B” e “C” e, por via de 

conseqüência, não haveria a necessidade 

de recolhimento do ICMS e emissão de 

documentos fiscais pelas empresas “B” e 

“C”. 

 

Entendeu o Tribunal que, neste caso, a 

operação de transferência de energia não 

foi de compra e venda, mas de 

compartilhamento de custos e despesas, 

mesmo porque não houve margem de 

lucro pelo contribuinte “A”. Além disso, 

não houve circulação jurídica da 

mercadoria (energia elétrica) que foi 

transportada dentro do mesmo 

estabelecimento. 

 

Tem-se, portanto, um importante 

precedente para determinar o sentido e 

alcance da hipótese de incidência do 

ICMS no que tange às operações de 

energia elétrica quando esta é 

transportada, utilizada, fornecida ou 

consumida dentro de estabelecimentos 

contíguos, como foi o presente caso. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 

 

 

 

 

Juros moratórios – Erro no cômputo - 

Retificação 

 

“FALTA DE PAGAMENTO DO 

IMPOSTO – REMESSA PARA FORA 

DO ESTADO NÃO COMPROVADA. 

JUROS MORATÓRIOS. Termo inicial 

para o cômputo – Contagem a partir do 

dia seguinte ao do vencimento. 

REFORMA DO AIIM. Face a ausência 

de provas suficientes a comprovar a 

efetiva remessa interestadual, por força 
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do artigo 36, § 4º do RICMS/00, 

presume-se interna a operação. Boa-fé 

afastada por força do artigo 136 do 

CTN – Acusação mantida. RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO.” 
 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual o contribuinte foi acusado de 

não ter comprovado as saídas interesta-

duais de mercadorias. Por meio da 

autuação, exige-se a diferença entre a 

aplicação da alíquota interestadual 

aplicada pelo contribuinte e a interna. 

 

A empresa alegou erro no cômputo dos 

juros, na medida em que o Auto 

considerou-os incidentes desde o fato 

gerador e não do vencimento do tributo, 

e que deixou de apresentar os 

documentos solicitados, porque as 

mercadorias foram retiradas pelo 

adquirente, em operações que foram 

realizadas sob as cláusulas Free on 

Board (“FOB”). 

 

Especificamente com relação ao erro no 

cômputo dos juros alegado pelo 

contribuinte, o Tribunal reconheceu o 

erro existente, considerando que os juros 

devem começar a correr a partir do dia 

seguinte ao dia do vencimento do tributo 

e não no primeiro dia seguinte ao do fato 

gerador. 

 

Trata-se, portanto, de relevante 

precedente para corrigir eventual erro no 

cômputo dos juros de um Auto de 

Infração. Isso porque, temos o 

conhecimento de que em diversas 

autuações fiscais, as Autoridades têm 

apurado o valor do débito de forma 

equivocada, por meio do cômputo de 

juros anteriormente ao prazo de 

vencimento do tributo. 

 

A nosso ver, esse precedente é impor-

tante e tem demonstrado que o Tribunal 

de Impostos e Taxas de São Paulo está 

ciente dos equívocos que vêm sendo 

praticado pelas Autoridades Fiscais. Não 

obstante neste caso haver sido 

determinada a retificação dos valores, 

entendemos que o erro no cômputo dos 

juros é certamente uma hipótese de 

nulidade e que poderá ensejar o 

cancelamento dos autos de infração 

lavrados. 

 

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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Fernanda Donnabella Camano de 

Souza 

(fernanda@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 

(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Flávio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Fukuji Watanabe 
(rwatanabe@ssplaw.com.br) 

 

Leonardo Augusto Bellorio Battilana 

(lbattilana@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 

andar – Paraíso – São Paulo (SP). 

Tel. 55 11 3201-7550. 

 

Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bl. A, Torre Norte, Sala 1316 – 

Brasília (DF). 

Tel. 55 61 3252-6153. 
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