
Prezados Leitores:

A publicação Nota Tributária # Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo tem por objetivo 
atualizar nossos clientes e demais interessados sobre os principais assuntos que estão sendo discutidos 
e decididos nesse órgão (“TIT/SP”).

Nesta 27ª edição do nosso informativo, comentamos sobre a necessidade de regular lavratura e                   
notificação do sujeito passivo tributário para efeitos de contagem  do  prazo decadencial, bem como                               
acerca de decisão relacionada ao direito a créditos escriturais de ICMS sobre aquisições de produtos                                                   
intermediários consumidos no processo de industrialização.

Para acessar diretamente o texto referente a cada um desses temas, clique:

ICMS – interrupção do prazo decadencial – parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário                               
Nacional - inaplicabilidade.

Direito a créditos de ICMS sobre aquisições de produtos intermediários consumidos no processo de              
industrialização.

O escritório Souza, Schneider, Pugliese e Sztokfisz Advogados encontra-se à disposição dos clientes 
para esclarecer quaisquer dúvidas acerca dos julgados aqui relatados.

Esperamos que tenham uma boa leitura!
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ICMS – INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 173 DO CÓDIGO 
TRIBUTÁRIO NACIONAL - INAPLICABILIDADE. 

Trata-se de Auto de Infração de Imposição de Multa (“AIIM”) lavrado a partir da acusação de suposta falta 
de pagamento de ICMS incidente sobre o recebimento de aeronaves importadas sob o regime de “leasing”, 
cuja notificação se deu em 01/02/2008, relativamente a fatos geradores supostamente ocorridos em 2002.

Considerando a existência de medida liminar suspendendo a exigibilidade do crédito tributário autuado, o 
Auto de Infração foi julgado procedente em 1º grau, ao fundamento de que o lançamento ocorreu apenas 
para se prevenir a decadência. 

Foi interposto Recurso Ordinário, posteriormente provido pela Câmara Julgadora, que reconheceu a      
decadência do direito de constituição do crédito tributário, com fundamento no artigo 150, §4º do Código 
Tributário Nacional.

A Representação Fiscal interpôs Recurso Especial, sustentando a existência de medida preparatória de 
lançamento, anterior à lavratura do Auto de Infração. Tal procedimento, na opinião do Fisco, interrompeu o 
curso do prazo decadencial, tornando regular e tempestiva a lavratura do Auto de Infração, nos termos do 
parágrafo único do artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Referido dispositivo prevê que o direito à constituição do crédito tributário se extingue com o decurso 
do prazo de 5 anos “contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela           
notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento”.

A Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo (TIT/SP) conheceu o Recurso 
Especial Fazendário, porém, por maioria de Votos, negou-lhe provimento por compreender que as medidas 
preparatórias não são procedimentos aptos a afetar a marcha do prazo decadencial, que, em verdade, é 
afetado apenas pelo efetivo lançamento, com a lavratura de Auto de Infração e a regular notificação do 
sujeito passivo.

DIREITO A CRÉDITOS DE ICMS SOBRE AQUISIÇÕES DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS                                        
CONSUMIDOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO.

Trata-se de Auto de Infração de Imposição de Multa (“AIIM”) em que se discute o direito à apropriação de 
créditos da não cumulatividade do ICMS em relação a produtos intermediários consumidos no processo 
de industrialização. 

Após a apresentação de laudo pericial, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que a                
primeira instância se pronunciasse conclusivamente quanto à prova. Posteriormente, os autos retornaram 
à Câmara Julgadora,  que  manteve  a  autuação, razão pela qual  foi  interposto Recurso Especial  pela 
autuada.

A Câmara  Superior  do  Tribunal  de  Impostos e  Taxas conheceu  o  Recurso  Especial, mas lhe negou            
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provimento, rejeitando  o  direito de apropriação  dos  créditos escriturais em virtude de  os  produtos  em 
questão não serem consumidos integral e imediatamente no processo de industrialização, mas sim de 
bens que se desgastavam ao longo do tempo.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão declarou que: “Este plenário reconhece, também, que,                        
alternativamente, dão direito a crédito do ICMS as mercadorias que se consomem integral e imediatamente 
no processo de industrialização. No caso, porém, ficou assentado na decisão recorrida que as mercadorias 
referidas na exordial não se consomem integral, e imediatamente no processo de industrialização, mas se 
desgastam ao longo do tempo. Bens que se desgastam ao longo do processo produtivo, tais como aqueles 
a que se refere à peça exordial, não dão direito ao crédito do ICMS.”

A decisão proferida pela Câmara Superior, todavia, vai de encontro ao tratamento previsto na Decisão 
Normativa CAT nº 1/2001, cujo Item 3.1 admite o cálculo de créditos sobre produtos intermediários, isto 
é, aqueles que, na definição da legislação do IPI. “embora não se integrando ao novo produto, forem              
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente.”

Ademais, a Decisão Normativa CAT nº 01/2001 não impõe um limite temporal ao consumo dos                        
produtos intermediários. Isto é, não impõe a necessidade de consumo imediato e integral. Em sua dicção, 
são classificados como insumos “a matéria-prima, o material secundário ou intermediário, o material de                      
embalagem, o combustível e a energia elétrica, consumidos no processo industrial ou empregados para 
integrar o produto objeto da atividade de industrialização, própria do contribuinte ou para terceiros, ou      
empregados na atividade de prestação de serviços”.

Diante disso e com o devido respeito, a decisão proferida pela Câmara Superior do Tribunal de Impostos e 
Taxas pode ser questionada com base no posicionamento manifestado pela própria Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo, veiculado por intermédio da Decisão Normativa CAT nº 01/2001.
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Equipe responsável pela elaboração do Nota Tributária do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo:

Eduardo Pugliese Pincelli (eduardo.pugliese@souzaschneider.com.br)

Rafael Fukuji Watanabe (rafael.watanabe@souzaschneider.com.br)

Amanda Mateoni Salvestrini (amanda.mateoni@souzaschneider.com.br)
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