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Prezados Leitores: 
 
Nesta 24ª edição da NOTA TRIBUTÁRIA DO 

TRIBUNAL DE IMPOSTOS E TAXAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (“TIT/SP”),  
trazemos ao conhecimento de nossos 
clientes e demais interessados decisão 
proferida pela C. Câmara Superior do E. 
Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo, 
em que, por unanimidade, foi cancelado 
crédito tributário objeto de Auto de Infração 
e Imposição de Multa (“AIIM”) lavrado em 
decorrência de creditamento supostamente 
indevido decorrente de transferências de 
saldos credor e devedor efetuada com o 
estabelecimento centralizador, sem que a 
opção por este regime de apuração do 
imposto tivesse sido anotada no livro fiscal 
do estabelecimento centralizado. 
 
Trazemos, também, outra importante 
decisão da C. 10ª Câmara Julgadora do 
TIT/SP que analisou infrações relativas ao 
crédito do ICMS no contexto da chamada 
“Guerra Fiscal”. O acórdão proferido deu 
parcial provimento ao Recurso Ordinário, 
reconhecendo a procedência do argumento 
do contribuinte no sentido de que é nulo o 
lançamento no qual não há prova efetiva do 
aproveitamento do incentivo ou benefício 
fiscal tido por irregular. 

 
 

 
Boa leitura! 
 
 
ICMS – CREDITAMENTO INDEVIDO 

– TRANSFERÊNCIA DE SALDO 
CREDOR E DEVEDOR –

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO 
ACESSÓRIA 

 
“ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. 
TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR E 
DEVEDOR EFETUADAS COM O 
ESTABELECIMENTO CENTRALIZADOR. 
RECURSO QUE DEVE SER CONHECIDO, 
POR APRESENTAR A DECISÃO 
PARADIGMA SITUAÇÃO IDÊNTICA A 
DOS AUTOS. NO MÉRITO, O APELO 
DEVE SER PROVIDO, POIS A 
TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR 
SEM QUE A OPÇÃO TENHA SIDO 
REGISTRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA 
AUTUADA NÃO TEM O CONDÃO DE 
INVALIDAR A TOMADA DE CRÉDITO. 
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO.” 
 
 
Trata-se de Processo Administrativo 
Tributário em que se discute a procedência 
de Auto de Infração e Imposição de Multa 
(“AIIM”) lavrado em decorrência de 
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hipótese de creditamento indevido 
decorrente de transferências de saldos 
credores e devedores efetuada com 
estabelecimento centralizador, sem que a 
opção pelo regime centralizado de apuração 
do ICMS tenha sido apontada no Livro 
Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termo de Ocorrências 
(LRFUDFTO) de um dos estabelecimentos 
centralizados. 
 
Levado a julgamento perante a C. 16ª 
Câmara Julgadora do E. Tribunal de 
Impostos e Taxas de São Paulo, a autuação 
foi integralmente mantida.  
 
Em face dessa decisão, o contribuinte 
interpôs Recurso Especial, requerendo a 
reforma do acórdão recorrido. 
 
Para a i. Juíza Relatora do caso na C. 
Câmara Superior, Dra. Vanessa Pereira 
Rodrigues Domene, o Recurso Especial 
mereceria ser conhecido e provido, na 
medida em que (i) as decisões paradigmas 
apresentadas se prestavam à demonstração 
do dissídio jurisprudencial; e (ii) eventual 
descumprimento da obrigação acessória 
consistente no apontamento da opção pelo 
regime centralizado de apuração do ICMS 
em todos os estabelecimentos envolvidos 
“não tem o condão de invalidar a tomada do 
crédito”.  
 
Além disso, a Relatora acrescenta caso: 
 
“Isto porque, em casos tais, coaduno do 
mesmo entendimento exposto pela d. 
Relatora da decisão paradigma, qual seja, 
de que a falta cometida pela empresa diz 
respeito a mero descumprimento de 
obrigação acessória, que não tem o condão 
de invalidar a tomada do crédito. Aliás, 
como bem exposto pela d. relatora da 
decisão paradigma e pela autoridade 

julgadora de primeira instância 
administrativa que analisou os presentes 
autos, a glosa do crédito em questão 
implicaria em duplo recolhimento para a 
empresa.” 
 
Nesse sentido, restou consignado que o 
contribuinte tinha direito ao crédito do 
ICMS, dando-se integral provimento ao 
Recurso Especial do contribuinte, por 
unanimidade, para cancelar a autuação. 
 
Com essa decisão, a Câmara Superior do 
TIT/SP sinaliza o entendimento no sentido 
de que o mero descumprimento de 
obrigações acessórias não é capaz de 
invalidar o crédito do imposto, se a 
existência e a legitimidade deste não fora 
sequer contestada pelo Fisco. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas acerca do referido 
julgado. 
 
 
ICMS – INFRAÇÕES RELATIVAS AO 

CREDITAMENTO DO IMPOSTO – 
GUERRA FISCAL – DEFICIÊNCIA NA 

INSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO  
 
“ICMS. 
I. INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO 
DO IMPOSTO. 
CONFORME FOI DETERMINADO PELA 
CÂMARA SUPERIOR DAS ALEGAÇÕES 
DO RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO 
FORAM ANALISADAS: 
A) NULIDADE DO LANÇAMENTO, PELA 

AUSÊNCIA DE RECOMPOSIÇÃO DA 
ESCRITA FISCAL. CASO O AUTO DE 
INFRAÇÃO SEJA MANTIDO NOVO 
CÁLCULO DE JUROS DEVE SER 
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EFETUADO EM CONFORMIDADE 565 
ITEM II ALÍNEA “C” DO RICMS. 

B) NULIDADE DO LANÇAMENTO, 
PELA PRECARIEDADE DO 
TRABALHO FISCAL, FALTA DE 
PROVA DO APROVEITAMENTO DO 
BENEFÍCIO FISCAL. REALMENTE 
NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS QUE 
OS ESTABELECIMENTOS SITUADOS 
NOS ESTADOS IDENTIFICADOS AS 
FOLHAS 61 DOS AUTOS SEJAM 
SIGNATÁRIOS DE BENEFÍCIOS 
FISCAIS O QUE TORNA O ITEM I.1 
DO AUTO INCONSISTENTE. 

C) NULIDADE DO LANÇAMENTO POR 
ERRO DE ACUSAÇÃO. É APENAS 
UM ARGUMENTO QUE CITA A 
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE MATO 
GROSSO. 

D) RECAPITULAÇÃO DA MULTA 
RELATIVA AO ITEM I.2. OS 
ARGUMENTOS NÃO PROCEDEM. 

E) IMPROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
LANÇAMENTO, RELATIVAMENTE A 
INCIDÊNCIA DE JUROS, PARA O 
ITEM I.2. VALE PARA ESTE ITEM O 
MESMO ENTENDIMENTO DO ITEM 
“A” ACIMA. 

ASSIM, JULGO PROCEDENTES OS 
ITENS “A” – “B” – “E”, 
IMPROCEDENTES OS ITENS “C” – 
“D”.” 

 
Trata-se de Processo Administrativo 
Tributário decorrente da lavratura de Auto 
de Infração e Imposição de Multa (“AIIM”) 
com acusações relacionadas a suposto 
creditamento indevido de ICMS no contexto 
da chamada “Guerra Fiscal”, envolvendo a 
glosa do valor do crédito do imposto 
correspondente à parcela do tributo que teria 
deixado de ser recolhida em função da 
concessão unilateral de benefícios fiscais 
relativos ao ICMS, em desacordo com a 
regra do artigo 155, §2º, XII, “g”, da 

Constituição Federal (Lei Complementar 
24/1975), dentre outras exigências. 
 
Inicialmente, o processo foi julgado pela C. 
9ª Câmara Julgadora do E. Tribunal de 
Impostos e Taxas de São Paulo, que 
manteve a autuação, deixando de apreciar 
algumas das preliminares invocadas pelo 
contribuinte em seu Recurso Ordinário. 
 
Diante disso, o contribuinte interpôs 
Recurso Especial, argumentando que a 
decisão recorrida seria nula, pois teria 
deixado de apreciar tópicos relevantes, que 
poderiam alterar a conclusão do julgamento. 
 
O i. Juiz Relator do caso na C. Câmara 
Superior votou pelo retorno dos autos à sede 
ordinária para complementação do 
julgamento, pois os argumentos do 
contribuinte eram relevantes e envolviam 
matéria fática e probatória, que não 
poderiam ser apreciadas ou revistas na sede 
especial. 
 
Com isso, o processo retornou a c. 10ª 
Câmara Julgadora, para análise dos itens 
previamente determinados, sendo 
analisados, item por item, pela i. Juíza 
Relatora Celina Coutinho, trazendo 
entendimento favorável em relação a alguns 
tópicos.  
 
No que respeita ao resultado do retorno dos 
autos para a complementação do julgamento 
do Recurso Ordinário, é interessante notar o 
posicionamento da Câmara Julgadora quanto 
à nulidade do lançamento pela precariedade 
do trabalho fiscal.  
 
Sobre esse tema, a i. Juíza Relatora entendeu 
que não há provas nos autos de que os 
estabelecimentos remetentes das 
mercadorias são signatários de programas de 
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incentivo ou benefício fiscal, e, por falta 
destas provas, cancelou a exigência fiscal. 
 
De fato, além de cópia dos atos normativos 
que teriam instituído os supostos benefícios 
fiscais irregulares, o lançamento foi 
instruído apenas com: (i) “as cópias de 
DANFE e Demonstrativo das 
transferências”; (ii) “cópia do Resumo das 
entradas por Unidade da Federação”; e (iii) 
“cópias do livro Registro de Entradas”, 
documentação que seria insuficiente para 
demonstrar que teria havido o 
aproveitamento de qualquer espécie de 
benefício fiscal no Estado de origem das 
mercadorias. 
 
Com essa decisão, a C. 10ª Câmara 
Julgadora sinalizou o entendimento de que 
não se pode admitir autuações, no contexto 
da chamada “Guerra Fiscal”, em que não 
haja prova efetiva da fruição do benefício 
fiscal tido por irregular. 
 
Assim, o AIIM foi reduzido, excluindo-se os 
créditos tributários decorrentes da suposta 
infração relativa ao creditamento do ICMS 
no contexto da “Guerra Fiscal”. 
 
O escritório SOUZA , SCHNEIDER , PUGLIESE 

E SZTOKFISZ ADVOGADOS encontra-se à 
disposição dos clientes para esclarecer 
quaisquer dúvidas acerca do referido 
julgado. 
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