


A Glosa de Crédito do ICMS e a Aplicação 

de Penalidade nos Negócios Jurídicos com 

Contribuinte Inidôneo

Câmara de Comércio e Indústria 

Japonesa do Brasil

São Paulo – 08 de novembro de 2018



Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) em face de contribuinte do 

ICMS

(origem em negócios jurídicos celebrados com contribuintes considerados inidôneos). 

 Princípio da não-cumulatividade tributária;

 Exercício do poder de polícia de cunho fiscalizatório;

 Valoração de provas (reconhecimento da boa-fé do contribuinte);

 Princípio da Absorção; e

 Cobrança do ICMS por solidariedade (interesse comum entre os 
contribuintes contratantes).

 Questões fáticas e jurídicas nem sempre atentadas pelo contribuinte.



Trabalho Fiscal
(Realização de Diligências/Pesquisas e Constatações)

 Simulação de existência de empresa/estabelecimento.

 Quadro societário composto por pessoas interpostas.

 Ausência de comunicação de reativação de atividade do estabelecimento.

 Inatividade do Estabelecimento.

 Indicação de dados cadastrais falsos. 

 Etc.

• Consequências:

 Cessação/suspensão da eficácia da Inscrição Estadual desde a sua abertura.

 Declaração de Inidoneidade de toda a documentação emitida e recebida.



Acusações Fiscais

• Distintas Acusações fiscais com base na mesma origem: o

perfazimento de negócios jurídicos (operações mercantis e

prestações de serviço de transporte intermunicipal,

interestadual e de comunicação) com contribuintes do ICMS

tidos como inidôneos.



• Fundamento:

 Lei estadual (SP) nº 6.374/89 – artigo 36; e

 Decreto nº 45.490/00 (Regulamento do ICMS/SP) – artigos 59, § 1º, itens 2 
e 3; 61; e 184, inciso I.

• Argumentos de defesa:

 Princípio constitucional da não-cumulatividade (artigo 155, § 2º, Inciso I);

 Exercício do poder de polícia de cunho fiscalizatório; e

 Demonstração de veracidade das operações mercantis e declaração de 
Inidoneidade (STJ).

Lavratura do AIIM



Lavratura do AIIM

 Análise de Documentos;

 Provas de Pagamento: exatidão de valores, 
pagamentos a terceiros, pagamento parcial –
críticas ao entendimento predominante do 
TIT/SP;

 SINTEGRA

 Cotejo analítico do acervo probatório (caso 
concreto); e

 Declaração de Inidoneidade.



Outras Questões...

 Princípio da Absorção; e

 ICMS por solidariedade (interesse comum).
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