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Prezados Leitores: 
 

Nesta 6ª edição do nosso informativo 

NOTA TRIBUTÁRIA DO TRIBUNAL DE 

IMPOSTOS E TAXAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO (“TIT/SP”), abordamos recente 

decisão em que a 6º Câmara Julgadora 

reconheceu o direito do contribuinte ao 

aproveitamento integral de créditos de 

ICMS provenientes de transferências 

interestaduais, nas denominadas 

operações de “guerra fiscal”. 
 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes recente manifestação do 

TIT/SP em que foi analisado o direito de 

creditamento do ICMS referente à 

aquisição de serviços de comunicação 

utilizados como insumos na prestação de 

serviços de comunicação de prestadores 

estabelecidos em outras Unidades da 

Federação. 

 

Boa leitura. 
 

 

 

ICMS – guerra fiscal – direito à 

integralidade dos créditos 

 

“ICMS – CRÉDITO INDEVIDO DO 

IMPOSTO – OPERAÇÕES DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

MERCADORIAS DE FILIAL 

LOCALIZADA NO ESTADO DO 

PARANÁ – GUERRA FISCAL – 

CRÉDITO OUTORGADO – 

RECURSO ORDINÁRIO 

CONHECIDO E PROVIDO PARA 

CANCELAR A AUTUAÇÃO FISCAL. 

- Concessão de crédito presumido do 

imposto (7%) ao arrepio do CONFAZ. 

- Benefício fiscal concedido pelo Estado 

do Paraná através do artigo 2º, 

parágrafo 2º, e artigo 4º da Lei nº 

13.212, de 26.06.2001. 

- Precedentes jurisprudenciais, 

inclusive deste Egrégio Tribunal, 

favoráveis à Autuada. 

 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual se exigiu do contribuinte o 

ICMS supostamente devido, sobre o 

fundamento de que houve creditamento 

indevido do imposto em razão da 

entrada, em seu estabelecimento, de 

mercadorias recebidas em transferência 

do estabelecimento do contribuinte 

localizado no Estado do Paraná.  

 

Referido Estado concedia 
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unilateralmente crédito presumido de 

ICMS, sem aprovação do CONFAZ. 

 

Em primeira instância, foi dado integral 

provimento ao Auto de Infração lavrado. 

Contra essa decisão, a empresa interpôs 

Recurso Ordinário, distribuído à 6ª 

Câmara Julgadora do TIT/SP.  

 

A referida 6ª Câmara Julgadora deu 

provimento ao Recurso Ordinário 

interposto pelo contribuinte, por maioria 

de votos. 

 

Por meio do voto vencedor, proferido 

pela Julgadora Rosana Ugolini Benatti, 

foi reconhecido que o creditamento 

integral do imposto pelos contribuintes 

localizados no Estado de São Paulo é 

legítimo e, portanto, são indevidas as 

glosas de crédito realizadas pelas 

Autoridades Fiscais Estaduais, em 

respeito ao princípio da não-

cumulatividade. 

 

Dessa forma, os contribuintes 

adquirentes das mercadorias situados no 

Estado de destino têm o direito de 

usufruir os créditos de ICMS, 

“independentemente do fato dos 

fornecedores ou suas filiais terem 

aproveitado (ou não) os incentivos 

fiscais concedidos pelas unidades 

federativas de origem, onde se 

encontram localizados”, sem a 

autorização do CONFAZ. 

 

Além disso, cabe ressaltar que neste 

julgamento foi reconhecido também que 

os benefícios fiscais somente poderão 

ser declarados inválidos pelo Poder 

Judiciário.  

 

Tem-se, portanto, um importante 

precedente para determinar a 

possibilidade dos contribuintes se 

aproveitarem dos créditos de ICMS 

decorrentes de operações de 

transferências interestaduais em que o 

Estado de origem concede benefício 

fiscal de ICMS (“guerra fiscal”). 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
 

 

 

 

ICMS – serviços de comunicação – 

insumos - operações interestaduais – 

crédito integral 

 

“ICMS – CREDITAMENTO A MAIOR 

DO IMPOSTO – SERVIÇO DE 

COMUNICAÇÃO TOMADO DE 

PRESTADOR LOCALIZADO EM 

OUTRA UNIDADE FEDERADA – 

DECADÊNCIA. Restando 

descaracterizada a infração contida na 

autuação, conheço do recurso 

intentado pelo contribuinte para, 

quanto ao mérito dar-lhe provimento, 

cancelando a acusação fiscal.” 
 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual as Autoridades Fiscais glosaram 

50% dos créditos de ICMS aproveitados 

pelo contribuinte na aquisição de 

serviços de comunicação utilizados 

como insumos na prestação de serviços 

de comunicação de prestadores 

estabelecidos em outras Unidades da 

Federação. 

 

A controvérsia existente neste caso 

ocorre justamente por conta da 

determinação do artigo 11, inciso III, § 

3º da Lei Complementar nº 87/96. 

Aludido texto legal determina que nas 
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hipóteses de prestação onerosa de 

serviço de comunicação que envolvam 

diferentes unidades da Federação, o 

ICMS será recolhido em partes iguais 

para as unidades da Federação onde 

estiverem localizados o prestador e o 

tomador. 

 

Assim, de acordo com o entendimento 

das Autoridades Fiscais, manifestado por 

meio do Comunicado CAT 108/00 (item 

3), “nos termos dos artigos 19 e 20 da 

Lei Complementar nº 87, de 13 de 

setembro de 1996, que cuidam da 

sistemática de aplicação do princípio 

constitucional da não-cumulatividade, e 

em função da alteração produzida nesta 

mesma lei pela Lei Complementar nº 

102, de 11 de julho de 2000, o direito ao 

crédito do valor do ICMS a ser utilizado 

pelo contribuinte paulista para ser 

compensado com aquele devido nessas 

prestações a favor deste Estado, deve 

ficar restrito à proporção de 50%”. (não 

destacado no original) 

 

O contribuinte, por sua vez, alega que 

houve violação ao princípio da não-

cumulatividade, uma vez que a 

determinação legal é apenas para a 

repartição da receita e não à repartição 

do direito de se creditar e, portanto, o 

Comunicado CAT 108/00 ofende o 

princípio da não cumulatividade. 

 

Em primeira instância, foi dado 

provimento ao Auto de Infração lavrado. 

Contra essa decisão, o contribuinte 

interpôs Recurso Ordinário, distribuído à 

8ª Câmara do TIT/SP. No julgamento 

realizado, a referida Câmara decidiu, por 

maioria de votos, dar provimento ao 

recurso do contribuinte. 

 

De acordo com o voto vencedor, a 

norma de repartição de receitas foi 

criada em razão da dificuldade na 

identificação do local da prestação do 

serviço de comunicação. Apesar disso, 

tal fato não leva à interpretação de que o 

fato gerador do imposto esteja divido.  

 

Além disso, o voto vencedor deixa claro 

que o sentido da palavra constitucional 

“cobrado” não é o efetivo desembolso de 

valores pelo contribuinte, mas a 

incidência da legislação sobre a operação 

anterior.  

 

Assim, em respeito ao princípio da não-

cumulatividade, o contribuinte tem o 

direito integral aos créditos de ICMS 

nesta operação. Interpretação distinta, 

com a conseqüente restrição ao crédito, 

restaria claramente configurada em 

violação ao princípio da não-

cumulatividade. 

 

Segundo a opinião do escritório, trata-se 

de um precedente importante, pois 

define importante conceito do princípio 

da não-cumulatividade.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse 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) 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 

(eduardo@ssplaw.com.br) 
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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) 

 

Rafael Monteiro Barreto 

(rafael@ssplaw.com.br) 

 

Flávio Eduardo Carvalho 

(flavio@ssplaw.com.br) 

 

Rafael Fukuji Watanabe 

(rwatanabe@ssplaw.com.br) 

 

Leonardo Augusto Bellorio Battilana 

(lbattilana@ssplaw.com.br) 

 

Vítor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Marcio Lopes de Freitas Filho 

(marcio@ssplaw.com.br) 
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