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Prezados Leitores: 

 

Nesta 20ª edição da NOTA TRIBUTÁRIA DO 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO (“TIT/SP”), 

trazemos importante decisão da Câmara 

Superior acerca da não exigibilidade de 

multa moratória calculada sobre o ICMS 

apurado e recolhido fora dos prazos legais, 

por meio de denúncia espontânea, acrescido 

dos juros previstos na legislação paulista. 

 

Trazemos também ao conhecimento de 

nossos clientes e demais interessados, 

decisão proferida pela C. 15ª Câmara 

Julgadora do TIT, que deu parcial 

provimento a Recurso Ordinário, 

reconhecendo a aplicação da Resolução SF 

4/98 não só a aparelhos e equipamentos 

industriais, mas também a “partes e peças” 

dos aparelhos e equipamentos supracitados. 

 

Boa leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICMS –  Denúncia Espontânea - Multa 

Moratória 

 

“ICMS – FALTA DE PAGAMENTO DO 

IMPOSTO DECORRENTE DA 

ESCRITURAÇÃO DA NOTA FISCAL NO 

PERÍODO SUBSEQUENTE AO DA 

OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – 

MULTA MORATÓRIA.” 

 

Trata-se de contribuinte que não escriturou 

nota fiscal durante o período de apuração do 

imposto, deixando de recolher, no prazo 

legal, o tributo devido.  

Todavia, antes de haver qualquer 

procedimento fiscal, todas as irregularidades 

foram denunciadas espontaneamente perante 

a SEFAZ/SP, regularizando-se a 

escrituração e recolhendo-se devidamente o 

ICMS, com juros e sem multa, quer de 

ofício, quer moratória.  

 

Ainda assim, o contribuinte foi surpreendido 

com a lavratura de Auto de Infração e 

Imposição de Multa (“AIIM”) que lhe exigia 

pagamento de multa moratória.  

 

Nota Tributária do 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS 

E TAXAS de SÃO PAULO 
informativo tributário específico 
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Por sua vez, o autuado negou ser devedor da 

sanção pecuniária, com fundamento no 

preceito do artigo 138 do Código Tributário 

Nacional (“CTN”), que  exclui a 

responsabilidade pela denúncia espontânea 

da infração, quando esta estiver 

acompanhada do pagamento do imposto 

devido e dos juros de mora. 

 

Assim iniciou-se o Processo Administrativo 

Tributário, do qual o contribuinte sagrou-se 

vencedor, quando da apreciação de seu 

recurso pela 6ª Câmara Julgadora do TIT. 

Irresignada, a d. Representação Fiscal 

interpôs Recurso Especial a fim de 

restabelecer a multa de mora constante do 

AIIM exordial. 

 

O apelo, no entanto, teve seu provimento 

negado pela Câmara Superior do TIT, que, 

por ampla maioria, aplicou a norma geral do 

CTN em sobreposição às regras da 

legislação local, conforme se depreende do 

trecho do voto de preferência do i. Juiz Luiz 

Fernando Mussolini, abaixo transcrito: 

 

“Com a devida vênia do D. Relator, vou 

prestigiar a decisão recorrida, forte em que 

a denúncia espontânea feita nos termos do 

artigo 138 do CTN exclui a imposição de 

quaisquer penalidades, inclusive as multas 

moratórias.” 

 

É interessante observar que o Relator do 

Recurso Especial conhecia e dava 

provimento ao apelo fazendário por 

compreender que havia norma expressa na 

legislação paulista definindo a incidência de 

multa de mora ainda que houvesse denúncia 

espontânea, argumentando ser incompetente 

o Tribunal de Impostos e Taxas para 

declarar a invalidade do preceito normativo 

referente à multa. 

 

Desse modo, a decisão da Câmara Superior, 

além de alinhar-se à jurisprudência 

consolidada do STJ a respeito do tema, 

mitiga a regra da incompetência dos 

tribunais administrativos para deixar de 

aplicar norma legal ao caso concreto, por 

questão de invalidade, o que significa 

importante precedente para muitos outros 

casos semelhantes. 

 

Com isso, foi afastada pela Câmara Superior 

a aplicação de multa moratória no caso de 

denúncia espontânea da infração. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 

 

 

ICMS – Falta de pagamento por erro na 

aplicação da alíquota 

 

“ICMS – FALTA DE PAGAMENTO POR 

ERRO NA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA – 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 

USO INDUSTRIAL  

A SUSPENSÃO DAS DECISÕES 

NORMATIVAS CAT 01 DE 2011, 

FRAGILIZA A TESE DO FISCO DE QUE A 

DESTINAÇÃO DAS MERCADORIAS É 

IMPORTANTE PARA A APLICAÇÃO DOS 

BENEFÍCIOS FISCAIS REFERENTE À 

REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. BASTA QUE 

ESTEJAM RELACIONADAS NA 

RESOLUÇÃO SF-04/98, AINDA QUE SE 

TRATE DE PEÇAS. TENDO A 

RECORRENTE RECONHECIDO A 

PROCEDÊNCIA DA EXIGÊNCIA 

QUANTO A ALGUNS PRODUTOS, A 

ACUSAÇÃO DEVE SER MANTIDA, 

RETIRANDO-SE DELA OS VALORES 

CORRESPONDENTES AOS PRODUTOS 

RELACIONADOS NA RESOLUÇÃO.”  

 

A autuação consubstancia acusação de 

recolhimento a menor de ICMS por emissão 
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das notas fiscais referentes a operações 

tributadas, com erro na aplicação da alíquota 

(venda de peças, utilizando a alíquota de 

12%  prevista artigo 54, V do RICMS/00 e 

na Resolução SF 04/98, específica para 

saídas internas de equipamentos industriais). 

 

O auto de infração foi mantido pela DTJ e 

em face dessa decisão foi interposto Recurso 

Ordinário pela empresa. 

 

Quando da apreciação do apelo pela C. 15ª 

Câmara Julgadora, e por força da Decisão 

Normativa CAT 1/2011, que determina a 

suspensão dos efeitos das Decisões 

Normativas CAT 06 e 08/2010, a i. Juíza 

Relatora afirmou em seu voto que:  

 

“(...) Os produtos sujeitos à referida 

alíquota são os relacionados na Resolução 

SF 04/98.  

A interpretação do fisco sempre foi a de que 

o uso devesse ser industrial, sendo o 

objetivo do dispositivo beneficiar a indústria 

e não o comércio; assim, os produtos 

deveriam ser adquiridos por 

estabelecimentos industriais que os usassem 

para produção de mercadorias sujeitas à 

incidência do imposto.(...) 

No entanto, foi editada a Decisão 

Normativa CAT 1/2011. 

(...) Se a própria Administração teve 

dúvidas quanto à melhor interpretação a ser 

dada ao dispositivo, confirma-se que a 

regra não estava tão clara, sendo possível a 

interpretação mais benéfica. 

Assim, (...), neste caso, entendo deva ser 

prestigiada a decisão da Câmara Superior 

sobre a matéria, exarada no Processo DRT-

4-575748/09, que reconheceu devesse ser 

aplicada a alíquota de 12% nos casos da 

espécie (...). 

Por todo o exposto, meu voto é no sentido de 

DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, 

para excluir da exigência os bens que 

estiverem relacionados na Resolução SF-

04/98”. 

 

A posição majoritária da C. 15ª Câmara 

Julgadora, apesar de ter sido a mesma da i. 

Juíza Relatora Maria Cristina Diniz 

Machado, adotou outro fundamento, descrito 

nas palavras da I. Juíza Mara Eugênia 

Buonanno: 

 

“Acompanho a I. Relatora, contudo por 

outro fundamento. Em relação ao que foi 

reconhecido pelo próprio contribuinte às fls. 

4181 a 4198, e foi pago, não sendo objeto 

do recurso, fica mantida a acusação. Em 

relação ao restante da autuação, entendo 

que a mesma deva ser cancelada, tendo em 

vista que a Resolução SF 4/98 se aplica às 

partes e peças, sendo este o objeto único da 

acusação fiscal, sob pena de se modificar a 

autuação, o que traz a nulidade do auto. É 

como entendo que deva ser votada a 

questão.” 

 

Assim, o Auto de Infração e Imposição de 

Multa inicialmente lavrado foi reduzido, 

sendo que tal decisão ainda não é definitiva, 

cabendo recurso especial a ser apreciado 

pela Câmara Superior. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 

disposição dos clientes para esclarecer 

quaisquer dúvidas acerca do referido 

julgado. 
   

 
Equipe responsável pela elaboração do Nota 

Tributária do Tribunal de Impostos e Taxas de 
São Paulo: 

 

Igor Nascimento de Souza 
(igor@ssplaw.com.br) 

 

Henrique Philip Schneider 

(philip@ssplaw.com.br) 
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Eduardo Pugliese Pincelli 

(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

Cassio Sztokfisz 

(cassio@ssplaw.com.br) 

 

Fernanda Donnabella Camano de Souza 
(fernanda@ssplaw.com.br) 

 

Diogo de Andrade Figueiredo 
(diogo@ssplaw.com.br) 

 

Bruno Baruel Rocha 

(bruno@ssplaw.com.br) 

 

Flavio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

 

Carolina Balieiro Salomão 
(carolina@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Sidney Kawamura Longo 

(sidney@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Fukuji Watanabe 

(rwatanabe@ssplaw.com.br) 

 

Leticia Brandão Tourinho Dantas 

(leticia@ssplaw.com.br) 

 

Rodrigo Tosto Lascala 

(rodrigo@ssplaw.com.br) 

 

Ana Paula de Medeiros Costa 
(paula@ssplaw.com.br)  

 

Murilo Bunhotto Lopes 
(murilo@ssplaw.com.br) 

 

Laura Benini Candido 

(laura@ssplaw.com.br) 

 

Júlio César Soares  

(julio@ssplaw.com.br) 

 

Wilson Rodrigo Vieira da Silva 

(wilson@ssplaw.com.br) 

 

Marina Lee  
(marina@ssplaw.com.br) 

  

Rua Cincinato Braga, 340 – 9º 

andar – São Paulo (SP). Tel. (55 

11) 3201-7550 

Brasília Shopping – SCN Quadra 

5, Bloco A – Torre Norte – 13º 

andar – Sala 1.316 – Brasília/DF. 
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