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Prezados Leitores: 
 

Nesta 12ª 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 12ª Câmara Julgadora 

reconheceu a nulidade de Auto de 

Infração lavrado em razão do 

aproveitamento de créditos de ICMS 

decorrentes de operações gravadas com 

benefícios fiscais concedidos sem a 

autorização do CONFAZ, bem como 

pela não observação de obrigação 

acessória para a tomada de créditos 

referentes aos serviços de transportes 

tomados. 
 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes recente manifestação do 

TIT/SP, em processo que também se 

discutia a glosa de créditos oriundos de 

operações praticadas com benefícios 

fiscais, no qual se entendeu pela 

necessidade de consideração, para fins 

de cálculo da autuação, do crédito 

tributário renunciado pelo contribuinte 

no Estado-membro de origem. 
 

Boa leitura. 
 

 
 
 

ICMS  - guerra fiscal – glosa de 
créditos – documentos inábeis 

 
“ICMS - CRÉDITO INDEVIDO DO 
IMPOSTO  
I) ENTRADA DE MERCADORIAS 
ORIUNDAS DE OUTRA UNIDADE 
DA FEDERAÇÃO, CUJA SAÍDA 
DAQUELE ESTADO ESTARIA 
AMPARADA POR BENEFÍCIO 
FISCAL CONCEDIDO À MARGEM 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24/75 
PRELIMINAR: DECADÊNCIA - 
RECONHECIDA - ARTIGO 150, § 4° 
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
NACIONAL 
II) EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS 
DE ENTRADA - TOMADA DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 
EMISSÃO ENGLOBANDO TODO O 
PERÍODO – INFRAÇÃO REGULA-
MENAR – IMPOSSIBILIDADE DE 
GLOSA DE CRÉDITOS 
LEGÍTIMOS”. 
 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual houve a glosa de créditos de 

ICMS (i) oriundo de suposto crédito 
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indevido de imposto decorrente de 

benefício fiscal concedido por outro 

Estado-membro, em desacordo com a 

Constituição e (ii) decorrente da emissão 

de notas fiscais de entradas, relativas à 

aquisição de serviços de transportes, em 

desacordo com os artigos 136, inciso 11 

e 214, §4°, item 2 do RICMS/00. 

 

Em primeira instância, o Julgador 

Tributário manteve o Auto de Infração 

lavrado. Contra essa decisão, o 

contribuinte interpôs Recurso Ordinário, 

distribuído à 12ª Câmara Julgadora. 

 

A referida 12ª Câmara Julgadora deu 

provimento ao Recurso Ordinário 

interposto pelo contribuinte. De acordo 

com o voto proferido pelo Relator, a 

tomada de créditos pela autuada foi 

legítima, não podendo o Fisco glosar os 

créditos de ICMS. 

 

Nas palavras do I. Julgador: 
“analisando-se a operação somente sob 
a ótica constitucional, acaso mantida a 
acusação, estar-se-ia infringindo o 
princípio da não cumulatividade, inserto 
no artigo 155, § 2°, inciso I da 
Constituição Federal, sendo que o 
procedimento da Recorrente não merece 
quaisquer reparos, uma vez que a 
operação foi regular, amparada em 
documentos formalmente em ordem e 
qualquer negativa ao direito ao crédito 
de ICMS seria afrontar a Lei Maior. 
 
Assim sendo, a Carta da República 
autorizaria os créditos conforme levados 
a efeito pela Recorrente, nada havendo 
a se apenar. 
 
A segunda premissa fala sobre o 
desrespeito à Lei Complementar n° 
24/75 e a impossibilidade de que os 

créditos levados a efeito pela Recorrente 
tenham como base essa ofensa. 
Como já declinado acima, a 
compensação dos créditos do ICMS foi 
disciplinada por Lei Complementar, 
conforme a CF/88 determinou ao 
instituir o sistema da não 
cumulatividade do ICMS. Houve então a 
transferência ao legislador ordinário 
para estabelecer os parâmetros dessa 
compensação. 
 
E esses parâmetros jamais podem 
alterar ou restringir o alcance da não 
cumulatividade de forma a alterar o que 
a nossa Lei Maior determinou, motivo 
pelo qual entendo que a disciplina 
contida na Lei Complementar acerca da 
materialização do sistema 
compensatório do ICMS somente poderá 
explicitar a forma com que essa 
compensação será levada a efeito. 
(...) 
O que se deixou de observar no presente 
caso foi o motivo que a impedia de 
realizar tal proceder, englobadamente, 
por ser usuária de sistema eletrônico de 
processamento de dados, conforme se 
nota no final do item 2 do § 4° do artigo 
214 acima transcrito. Porém, caso 
tivesse feito o aproveitamento dos 
créditos do ICMS nas datas da tomada 
dos serviços, tais créditos não seriam 
glosados, motivo pelo qual entendo que 
a ela deveria ser aplicada penalidade 
distinta da ora aplicada. 
 
Ademais, a interessada juntou farta 
documentação demonstrando que os 
créditos tomados se deram com base em 
documento fiscal formalmente em ordem 
e emitido pelos prestadores de serviço 
de transporte, não tendo o Fisco sequer 
se pronunciado a respeito de tal 
documentação, se limitando a afirmar 
que, por não ser a Nota Fiscal de 
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Entrada o documento fiscal exigido pela 
legislação, seriam eles considerados 
inábeis, com espeque no artigo 184, IV e 
X do RICMS/00. 
Ocorre que, mesmo havendo previsão 
legal que determina quando um 
documento fiscal será considerado 
inábil, para o presente caso inaplicável 
as determinações contidas nos incisos IV 
e X do artigo 184 do RICMS/00. 
  
Quanto a esse ponto, correto o 
entendimento da Recorrente quando 
afirmou que não se poderia 
desqualificar o documento fiscal por ela 
emitido, pois há previsão legal para 
tanto (artigos 136 e 214 do RICMS/00), 
o que afasta o inciso IV do artigo 184, 
nem tampouco o inciso X por não ter 
ocorrido o dolo, a fraude, simulação 
nem tenha ocorrido a falta de 
pagamento do imposto. 
 
É certo que na tomada de serviços de 
transporte, deve o contribuinte se 
apropriar do crédito do ICMS ali 
destacado, por força do principio 
constitucional da não cumulatividade, 
motivo pelo qual, não permitir à 
Recorrente, no presente caso, a tomada 
de tais créditos por desatendimento de 
mera obrigação acessória, afronta a 
nossa Carta Magna. 
 
Diante do exposto e pelo que consta dos 
autos e, especialmente, com base no seu 
conjunto fático-probatório, voto no 
sentido de DAR INTEGRAL 
PROVIMENTO ao Recurso 
Ordinário(...)”. 
 

Tem-se, portanto, um importante 

precedente para determinar ser indevida 

a cobrança de ICMS em razão da 

famigerada “guerra fiscal” travada entre 

os Estados-membros e, ainda, em razão 

da suposta falta de apresentação de 

documentos fiscais nos casos em que 

foram apresentados, ainda que de forma 

irregular, documentação que gerou o 

crédito tributário.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
 

 
 

ICMS – guerra  fiscal – real benefício 
econômico 

 
“ICMS – SOBERANIA DOS 
ESTADOS – GUERRA FISCAL – 
CREDITAMENTO INDEVIDO – 
PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS 
ABRANGIDO PELA DECADÊNCIA – 
DIFERENÇA ENTRE IMPOSTO 
DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS 
DE TRANSFERÊNCIA DE 
MERCADORIAS REMETIDAS DA 
FILIAL DO DISTRITO FEDERAL E 
O EFETIVAMENTE COBRADO – 
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. 
REQUERIMENTO DA 
FISCALIZAÇÃO PARA ESTORNO 
DE CRÉDITOS. AUTO DE 
INFRAÇÃO EM DESACORDO COM 
ORIENTAÇÃO DO DEAT – 
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO 
CABAL DA REPRESENTAÇÃO 
FISCAL SOBRE A MANIFESTAÇÃO 
DA DEAT”. 
 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual houve a glosa de crédito 

tributário de ICMS, sob o fundamento de 

que houve creditamento indevido do 

imposto em razão da entrada, no 

estabelecimento do contribuinte 
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localizado no Estado de São Paulo, de 

mercadorias recebidas em transferência 

de seu estabelecimento localizado no 

Distrito Federal, que usufrui de benefício 

fiscal. 

 

Alegou o Fisco que o referido benefício 

fiscal foi concedido em contrariedade ao 

ordenamento jurídico do ICMS e de 

forma inconstitucional, sem aprovação 

pelo CONFAZ. 

 

Em primeira instância, o Julgador 

Tributário manteve o Auto de Infração 

lavrado. Contra essa decisão, o 

contribuinte interpôs Recurso Ordinário, 

distribuído à 4ª Câmara Efetiva. 

 

A referida 4ª Câmara Efetiva deu parcial 

provimento ao Recurso Ordinário 

interposto pelo contribuinte, para 

considerar o crédito do imposto pelo 

contribuinte pela alíquota de 4% (quatro 

por cento) e não de 1% (um por cento), 

conforme a orientação da própria 

Diretoria Executiva da Administração 

Tributária da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo - DEAT. 

 

Por relevante, transcrevemos a seguir 

trechos elucidativos do Voto do Juiz 

Relator: 

 

“Conforme ‘Análise de Impacto’ 
elaborada pela Diretoria Executiva da 
Administração Tributária da Secretaria 
da Fazenda do Estado de São Paulo – 
DEAT, em 20 de abril de 2005, 
concluiu-se que a avaliação do impacto 
financeiro, ou seja, o benefício é de 4% 
sobre os valores transferidos do Distrito 
Federal para São Paulo entre os 
estabelecimentos da mesma empresa. 
O AIIM lavrado exige o estorno dos 
créditos de ICMS no montante de 11%, 
em desacordo com o orientado pelo 

DEAT, que expôs entendimento que a 
diferença da tributação concedida pelo 
Distrito Federal gera desoneração de 
4%, nos seguintes termos: 
‘Através do artigo 3º da Portaria 
384/01, o Distrito Federal determinou 
que, nas transferências de mercadorias 
para estabelecimentos da mesma 
empresa situados em outra Unidade 
federada aplica-se o percentual 
constante do item 1 do artigo 1º, isto é, 
11%. Desta forma, o DF autoriza o seu 
contribuinte a substituir o crédito 
original de uma mercadoria (7% sobre o 
valor de entrada) por um valor maior, 
correspondente a 11% do valor de saída 
da mercadoria. 
... 
Consideramos para efeito de avaliação 
do impacto financeiro que neste caso, o 
benefício fiscal é de aproximadamente 
4% sobre os valores transferidos do DF 
para SP entre os estabelecimentos da 
mesma empresa.’ 
Nesse sentido, claramente houve engano 
do Fisco ao autuar o contribuinte no 
percentual da alíquota de 11%, é certo a 
ocorrência de estorno de créditos com 
aplicação de alíquota superior à 
orientação do DEAT. O que ocorreu no 
caso em tela foi um creditamento 
indevido de 7% e não de 11% como 
alegado, constata-se que os cálculos 
apresentados pelo Fisco apresentam-se 
em descompasso com o benefício 
auferido pelo contribuinte. 
(...) 
Pelo exposto e por tudo que consta 
processado nos autos, conheço do 
recurso interposto, acolho a preliminar 
argüida no tocante à decadência 
tornando insubsistente a autuação 
constante no item I.1 do AIIM e dou 
parcial provimento ao recurso, no 
sentido de considerar o crédito do 
imposto pelo contribuinte pela alíquota 
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de 4% e não de 1%, seguindo a 
orientação do DEAT.”  
 

 
Tem-se, portanto, um precedente 

importante no sentido de se reconhecer o 

excesso do cálculo das autuações 

lavradas pela Secretaria de Fazenda, sem 

que, para tanto, sejam levados em 

consideração os créditos tributários 

renunciados no estado de origem e que o 

contribuinte faria jus se não tivesse 

usufruído de benefício fiscal. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 
PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 
encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

desse julgado. 
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