
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 30ª edição do nosso informativo, comentamos sobre (i) a invalidade da inclusão de instituição            
financeira como sujeito passivo solidário em Auto de Infração e Imposição de Multa relacionado a                      
supostos fatos geradores praticados por terceiros (correntistas) e (ii) o conflito de competências tributárias, 
relativamente ao ISS e ao ICMS, no que respeita a cartões magnéticos personalizados com “microchip” e 
o afastamento da exigência do imposto estadual.

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

ICMS – Falta de Pagamento do Imposto apurado por Levantamento Fiscal – Sujeição Passiva por                      
Solidariedade – Instituição Financeira

ICMS x ICMS - Cartões Magnéticos Personalizados com “Microchip” – Conflito de Competências                   
Tributárias

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 – FALTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO APURADO POR LEVANTAMENTO FISCAL – SUJEIÇÃO 
PASSIVA POR SOLIDARIEDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Trata-se de Recurso Especial, interposto por sujeito passivo tributário (solidariedade), contra decisão que 
manteve sua submissão à exigência fiscal. A acusação fiscal decorre de suposta falta de pagamento de 
ICMS, apurada por levantamento fiscal, sendo inseridos como sujeitos passivos solidários pessoas físicas 
e a instituição financeira onde o contribuinte foi correntista. 

A instituição financeira interpôs o Recurso Especial para ter afastada a sua sujeição passiva por                            
solidariedade, por inexistir interesse comum nos fatos geradores das supostas obrigações tributárias e por 
inexistir provas de sua participação nas circunstâncias que conduziram à alegada falta de pagamento do 
imposto.

Foi proferido voto, pelo Relator, negando provimento ao apelo, ao fundamento de que a solidariedade        
prevista pela Lei Estadual nº 6.374/89 não se restringe a pessoa jurídica ou mesmo a contribuinte do 
tributo, afirmando, em conclusão, que a instituição financeira teria concorrido para o não recolhimento do 
tributo.

Em seguida, houve pedido de vista, do qual se desdobrou voto divergente que, delimitando o cerne do 
debate – aplicação do instituto da responsabilidade solidária –, deu provimento ao Recurso Especial por 
entender que o Fisco paulista não possui competência para eleger como sujeito passivo toda e qualquer 
pessoa, seja física ou jurídica, que seja parte de uma relação contratual que se estabeleça. Em suma, o 
voto de divergência sustentou a impossibilidade de a legislação do ICMS, inclusive em sua faceta punitiva, 
alcançar o não contribuinte do imposto.

O entendimento manifestado deu azo à nova divergência, desta feita não quanto ao mérito, porquanto              
assente o entendimento pelo afastamento da responsabilidade solidária imputada à instituição bancária, 
mas tão somente quanto aos fundamentos, para consignar a possibilidade de responsabilização tributária 
de não contribuintes do ICMS, a ser aferida caso a caso (o que não se mostrou válido no caso então          
julgado).

Foi nos termos dessa divergência que a Câmara Superior, à exceção do Relator, deu integral provimento 
ao Recurso Especial da instituição financeira, excluindo-a do polo passivo da autuação fiscal.
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ICMS x ICMS - CARTÕES MAGNÉTICOS PERSONALIZADOS COM “MICROCHIP” – CONFLITO DE              
COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS

A autuação consubstanciou-se em suposta falta de emissão de notas fiscais diante da saída de cartões  
magnéticos com “microchip” (“smart cards”), fabricados e fornecidos por pessoa jurídica prestadora 
serviços, com a cobrança de valores de ICMS com multa e acréscimos moratórios. Os tomadores, no caso, 
instituições financeiras, foram qualificados como responsáveis solidários, em razão de suposto interesse 
comum no fato gerador e alegada participação no fato que ensejou a falta de recolhimento do tributo.

O caso envolve a prestação de serviços de personalização e envelopamento de cartões magnéticos 
sob encomenda. Tal atividade consiste em prestação de serviço de composição e impressão gráficos,                  
personalizados, sujeita à incidência do ISS. O Fisco paulista, por sua vez, compreende tratar-se de            
operação de circulação de mercadoria tributável pelo imposto estadual.

Em sede de Recurso Ordinário, foi reconhecido que os cartões são personalizados e destinados a 
um  específico objetivo: a fim de que o cliente das instituições financeiras, cadastrado, possa realizar                        
operações bancárias. Ademais, o objetivo da instituição financeira não é a compra de uma mercadoria; em 
verdade, a relação negocial é de prestação de serviços.

Sendo assim, a atividade primordial é a prestação de serviços, em relação à qual não incide ICMS: 
as instituições financeiras são tomadoras de serviços sujeitos ao ISS, com base na Súmula nº 156 do                   
Superior Tribunal de Justiça (“A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob enco-
menda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.”), cuja racionalidade 
se aplica ao caso analisado, a despeito dos avanços tecnológicos.

Reconheceu-se ter sido celebrado contrato para personalização de cartões plásticos, a partir de um          
arquivo de dados, de modo que os insumos eram originariamente fornecidos pela instituição financeira, 
bem como que a inserção do microprocessador não altera a natureza e finalidade do cartão, de produto 
personalizado e produzido sob encomenda.

A inserção de “microchip” nos cartões, com dados dos clientes das instituições financeiras, não os                  
transforma em mercadorias, até mesmo porque não há a inclusão daqueles bens dentro de um ciclo de 
comercialização. O seu custo, se repassado, o é indiretamente, razão pela qual não se afasta a figura da 
prestação de serviço, realizada em uma única etapa: tomador e prestador.

Assim, decidiu-se pelo provimento do Recurso Ordinário dos contribuintes e o consequente cancelamento 
da autuação fiscal.
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Equipe responsável pela elaboração do Nota Tributária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Rafael Fukuji Watanabe (rafael.watanabe@souzaschneider.com.br)

Renata Ferraioli (renata.ferraioli@souzaschneider.com.br)

Luana da Silva Araujo (luana.araujo@souzaschneider.com.br)
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