
 

 

 

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. 

NOTA TRIBUTÁRIA DO 

TRIBUNAL DE IMPOSTO E TAXAS 

 de SÃO PAULO 

 

 

 
www.ssplaw.com.br 

 
 

www.ssplaw.com.br 
 

“faz o que gosta e acredita no que 
faz” 

 

Informativo n° 01 – ano IV – Junho/2010 

 

 

É com satisfação que apresentamos a 

primeira edição do NOTA TRIBUTÁRIA 

DO TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO (“TIT/SP”), 

o informativo pelo qual pretendemos 

levar aos clientes e interessados as mais 

atualizadas notícias sobre decisões deste 

importante Tribunal. 

 

Pela coleção e comentários das decisões 

mais recentes e importantes do TIT/SP, 

pretendemos colaborar para a divulgação 

dos precedentes do Tribunal, o que será 

de grande auxílio, inclusive, esperamos, 

para facilitar o cumprimento do 

pressuposto de demonstração de dissídio 

interpretativo para fins de admissão de 

recurso especial. 

 

Boa leitura. 

 

 

 

DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR 

CONTRIBUINTE EM SITUAÇÃO IRREGU-

LAR – DEBILIDADE DAS PROVAS 

 

 

“ICMS – CRÉDITO INDEVIDO – 

DOCUMENTO FISCAL INÁBIL 

EMITIDO POR CONTRIBUINTE 

EM SITUAÇÃO IRREGULAR. 

Recurso provido. Decisão Unânime” 

 

O contribuinte foi autuado pelas 

Autoridades Fiscais do Estado de São 

Paulo sob a alegação de ter se creditado 

indevidamente do ICMS no Livro de 

Registro de Entradas de Notas fiscais, 

relativa à entrada de mercadorias em seu 

estabelecimento (em desacordo com o 

artigo 59, § 1º, item 3 do RICMS/00). 

 

Segundo o Fisco paulista, os documentos 

fiscais emitidos pelo estabelecimento do 

vendedor foram considerados inidôneos, 

por este estar em situação irregular. 

 

Em sua defesa, o contribuinte alegou que 

não possuía condições de saber se, à 

época da comercialização, o emitente 

vendedor estava em situação regular 

perante o fisco, em razão da inércia do 

Estado em não divulgar a suspeita de 

inidoneidade. Além disso, alegou que 

houve falta de provas documentais que 

ensejariam a imputação de 

responsabilidade tributária para 

recolhimento do tributo, pois as 

autoridades fiscais não conseguiram 

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 

comprovar a existência de dolo, fraude 

ou simulação. 

 

A impugnação foi julgada improcedente 

em primeira instância administrativa. O 

contribuinte apresentou Recurso 

Ordinário, distribuído à 11ª Câmara 

Julgadora do E. Tribunal de Impostos e 

Taxas de São Paulo. 

 

O Tribunal de Impostos e Taxas deu 

provimento ao recurso apresentado pelo 

contribuinte sob o fundamento de que a 

apuração de inidoneidade, por parte do 

Fisco, é bastante frágil e não houve 

maior aprofundamento em suas 

diligências, o que demonstra que a 

investigação realizada não possui 

elementos suficientes para fundamentar 

a inidoneidade dos documentos. 

 

Tem-se aí relevante precedente no 

sentido de ser necessária a análise fática 

detalhada (por meio de diligências) para 

se imputar a inidoneidade de 

documentos que ensejam a lavratura de 

auto de infração. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ 

ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca deste julgado 

 

 

 

IMPORTAÇÃO E DESEMBARAÇO 

ADUANEIRO – ICMS – SUJEIÇÃO ATIVA 

 

 

 

“ICMS – INFRAÇÕES RELATIVAS 

AO PAGAMENTO DO IMPOSTO. 

CONHEÇO DO RECURSO PARA 

DAR-LHE PROVIMENTO, HAJA 

VISTA O ERRO NA ELEIÇÃO DO 

SUJEITO PASSIVO PRATICADO 

PELO FISCO NO AIIM INICIAL. 

Recurso provido. Decisão não 

unânime” 

 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual o contribuinte foi acusado de 

não ter recolhido o ICMS devido ao 

Estado de São Paulo, no período de 

agosto a dezembro de 1999, relativo às 

importações promovidas pelo seu 

estabelecimento localizado no Estado do 

Paraná. 

 

O contribuinte desembaraçou as 

mercadorias importadas no Estado de 

São Paulo (Porto de Santos) e as remeteu 

diretamente a seu estabelecimento 

localizado no Estado do Paraná. O Fisco 

paulista determinou que o ICMS deveria 

ser recolhido ao Estado de São Paulo. 

 

O contribuinte apresentou a 

Impugnação, porém, em primeira 

instância administrativa, foi mantido 

integralmente o Auto de Infração. Diante 

disso, a empresa apresentou Recurso 

Ordinário, distribuído à 8ª Câmara 

Julgadora do Tribunal de Impostos e 

Taxas. 

 

A empresa alegou em seu recurso que a 

importação foi promovida por 

estabelecimento situado em outro Estado 

da federação, não podendo o Fisco do 

Estado de São Paulo exigir o ICMS, pois 
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tal poder somente cabe ao Estado 

destinatário, sob pena de dupla 

tributação. Além disso, alegou que o 

tributo foi recolhido no Estado do 

Paraná.  

 

A referida Câmara do TIT/SP deu 

provimento ao recurso apresentado pelo 

contribuinte sob o fundamento de que 

não há convênio que autorize a 

possibilidade de autuação do 

estabelecimento paranaense pelas 

autoridades fiscais paulistas, sob pena de 

violar o pacto federativo. 

 

Além disso, o TIT/SP determinou que o 

Auto de Infração é nulo, porque 

infringiu a competência territorial, e por 

consequência, violou o princípio da 

legalidade administrativa. 

 

Trata-se, portanto, de uma manifestação 

do TIT/SP no sentido de evitar a 

exigência do ICMS no local do 

desembaraço da mercadoria no Estado 

de São Paulo, como vem decidindo o 

STF e o STJ, devendo ser recolhido para 

o Estado onde se situa o destinatário 

jurídico das mercadorias importadas, 

que, no caso em análise, residia no 

Estado do Paraná. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVO-

GADOS encontra-se à disposição dos 

clientes para esclarecer quaisquer 

dúvidas acerca deste julgado. 
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Rua Cincinato Braga, 340, – 9º 

andar – São Paulo (SP). Tel. (55 
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