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Prezados Leitores: 
 

Nesta 4ª 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 Câmara Superior do 

Tribunal definiu, em Pedido de Reforma 

de Julgado, manter julgamento no 

sentido de ser aplicável o prazo de 5 

(cinco) anos previsto no artigo 150, § 4º 

do Código Tributário Nacional (“CTN”) 

-- e não no artigo 173, I do CTN -- como 

prazo decadencial nos casos em que 

houve glosa de créditos de Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e 

Serviços (“ICMS”) pelo Fisco paulista 

decorrentes da Guerra Fiscal. 
 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes mais uma recente 

manifestação do TIT/SP em que foi 

analisada a incidência do ICMS na 

prestação de serviços de pavimentação, 

realizada com a produção de massa 

asfáltica, trazendo critérios jurídicos para 

a resolução de conflitos de competência 

envolvendo o ICMS e o ISS. 

 

Boa leitura. 
 

 

 

ICMS – não-incidência – massa 

asfáltica – prestação de serviços de 

pavimentação – ISS – incidência 

 

“ICMS. FALTA DE PAGAMENTO 

DO IMPOSTO EM VIRTUDE DA 

REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 

CONSIDERADAS PELO 

CONTRIBUINTE COMO NÃO 

TRIBUTADAS. 
 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual se exigiu do contribuinte o 

recolhimento do ICMS, sob o 

fundamento de que o fornecimento de 

massa asfáltica produzida pela empresa 

para realização de pavimentação de vias, 

logradouros, pistas de aeroportos e 

outras áreas, estaria sujeita à incidência 

do ICMS e não do Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (“ISS”). 

 

De acordo com as Autoridades Fiscais, a 

legitimidade da incidência do ICMS nas 

operações são as seguintes: (i) a massa 

asfáltica é um produto obtido por meio 

de um processo de industrialização, na 

modalidade de transformação, o que a 

descaracterizaria como insumo da 
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prestação de serviço da construção civil 

e (ii) a empresa produz a massa asfáltica 

fora dos locais onde as obras foram 

executadas (o que se enquadraria na 

exceção prevista no item 7.02 da Lista 

de Serviços Anexa à Lei Complementar 

– “LC - nº 116/03). 

 

Em primeira instância, foi dado integral 

provimento ao Auto de Infração lavrado.  

 

Contra essa decisão, a empresa interpôs 

Recurso Ordinário, distribuído à 2ª 

Câmara Julgadora do TIT/SP, 

argumentando que as operações objeto 

da autuação têm natureza de serviço e, 

portanto, não podem ser tributadas pelo 

ICMS. A referida 2ª Câmara Julgadora 

deu provimento ao Recurso Ordinário 

interposto pelo contribuinte, por maioria 

de votos. 

 

Naquela ocasião, a Câmara Julgadora 

determinou que tanto para a incidência 

do ICMS como do IPI existe uma 

predominância de uma obrigação de dar, 

envolvendo a entrega do objeto da 

transação mercantil. 

 

Por outro lado, a Constituição reservou à 

lei complementar definir os serviços a 

serem tributados pelo ISS. Assim, a LC 

nº 116/03 estabeleceu que o fato gerador 

ISS se constitui da prestação da lista de 

serviços anexa à referida LC, ainda que 

não se constituam atividade preponde-

rante do prestador. 

 

Dessa forma, determinou o Acórdão que 

“se uma atividade que envolve, a um só 

tempo, prestação se serviços e 

fornecimento de mercadorias, estiver 

descrita na Lista de Serviços anexa à Lei 

Complementar nº 116/03, a pessoa que a 

executar estará sujeita apenas ao ISS, 

exceto nos casos em que a Lista de 

Serviços ressalvar a cobrança do ICMS 

sobre o valor dos materiais fornecidos 

juntamente com os serviços.” 

 

A decisão determinou, ainda, que 

descabem as alegações das Autoridades 

Fiscais no sentido de que a hipótese da 

empresa estaria no rol de exceções da 

lista de serviços anexa à LC nº 116/03, 

pois os contratos juntados ao processo 

administrativo demonstram que a 

utilidade buscada pelos clientes da 

empresa é a pavimentação de 

determinada área, mediante o emprego 

de esforço humano e materiais técnicos 

pela empresa. 

 

Ou seja, a massa asfáltica a que se refere 

o Auto de Infração não é um produto que 

possa ser livremente comercializado no 

mercado, porque é uma mistura 

preparada para atender a determinadas 

condições técnicas de aplicação, e 

preparada no momento imediatamente 

anterior à obra. 

 

Tem-se, portanto, um importante 

precedente para determinar a não 

tributação, pelo ICMS, das empresas que 

realizam a pavimentação de vias, uma 

vez que se trata de operação de prestação 

de serviços. 

 

Além disso, tem-se critérios para a 

resolução de conflitos de competência 

entre o ICMS e o ISS. 

 

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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Guerra Fiscal – glosa de créditos – 

prazo decadencial – Pedido de 

Reforma de Julgado – Câmara 

Superior 

 

“ICMS. DECADÊNCIA. 

Os tributos sujeitos à homologação 

ficam sujeitos, quanto à decadência, ao 

previsto no § 4º do art. 150 do CTN. O 

prazo deve ser contado a partir do fato 

gerador. 

PEDIDO DE REFORMA DE 

JULGADO NÃO CONHECIDO. 

DECISÃO UNÂNIME.” 
 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração por meio 

do qual as Autoridades Fiscais glosaram 

os créditos de ICMS aproveitados pelo 

contribuinte nas operações em que 

houve aproveitamento integral dos 

créditos no estado de destino (São Paulo) 

provenientes de outro Estado da 

Federação cuja saída era beneficiada por 

crédito presumido de ICMS instituído 

sem base em convênio (Guerra Fiscal). 

 

No caso em análise, parte do crédito 

tributário foi constituído em prazo 

superior ao prazo de 5 (cinco) anos 

contados da ocorrência do fato gerador, 

uma vez que as Autoridades Fiscais do 

Estado de São Paulo entendem que no 

caso de glosa de créditos de ICMS, 

aplica-se o disposto no artigo 173, I do 

CTN. Ou seja, o prazo seria contato a 

partir do primeiro dia do exercício 

seguinte àquele em que o lançamento 

poderia ser efetuado. 

 

No Tribunal de Impostos e Taxas (tanto 

na Câmara Julgadora, em Recurso 

Ordinário, quanto na Câmara Superior, 

em Recurso Especial) foi reconhecida a 

decadência dos créditos tributários 

constituídos em período superior a 5 

(cinco) anos contados do fato gerador, a 

teor do que dispõe o artigo 150, § 4º do 

CTN. 

 

Diante disso, a Fazenda Pública interpôs 

Pedido de Reforma de Julgado. Tal 

recurso é uma inovação trazida, em 

2009, pela Lei paulista nº 13.457/2009, 

nos casos em que a Câmara Superior 

tenha (i) afastado lei por 

inconstitucionalidade ou (ii) adotado 

posicionamento divergente à formada 

pelos tribunais judiciários. 

 

No recurso apresentado pela Fazenda 

Pública, foram utilizadas como 

divergência 2 (duas) decisões proferidas 

pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

Em uma das decisões (proferida pela 

Primeira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça – “STJ”) discutia-se matéria 

envolvendo o prazo decadencial das 

contribuições previdenciárias e foi 

determinada a aplicação do artigo 173, I 

do CTN. 

 

Na outra decisão, proferida pela Primeira 

Turma do STJ, foi aplicado como prazo 

decadencial o artigo 173, I do CTN, 

porém de acordo com as formas de 

aproveitamento de créditos de ICMS do 

Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, 

ináplicável à glosa de créditos pelo 

Estado de São Paulo, uma vez que as 

legislações sobre créditos escriturais são 

muito diversas. 

 

Diante disso, ao julgar o Pedido de 

Reforma de Julgado, a maioria dos 

juízes da referida Câmara Superior (13 x 

3) determinou (i) o não cabimento do 

recurso interposto pela Fazenda Pública 

pela ausência de comprovação de 

decisões paradigmas, pois as decisões 

proferidas pelo STJ tratam de situação 
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diversa já que uma trata de contribuições 

previdenciárias e a outra das formas de 

aproveitamento de crédito de ICMS no 

Estado do Rio Grande Sul e (ii) ser 

aplicável, no caso de glosa de créditos, o 

disposto no artigo 150, § 4º para 

cômputo do prazo decadencial. 

 

Segundo a opinião do escritório, esse 

precedente é muito importante, pois fixa 

o entendimento da Câmara Superior do 

Tribunal de Impostos e Taxas de São 

Paulo a respeito da aplicabilidade do 

artigo 150, § 4º do CTN para regular o 

prazo decadencial na glosa de créditos 

pelo Estado de São Paulo (Guerra 

Fiscal).  

 

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: 
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(philip@ssplaw.com.br) 

 

Eduardo Pugliese Pincelli 

(eduardo@ssplaw.com.br) 

 

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) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Vitor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Rua Cincinato Braga, 340, – 9º andar 

– São Paulo (SP). Tel. (55 11) 3201-

7550. 

 

Brasília Shopping – SCN Quadra 5, 

Bloco A - Torre Norte – 13º andar – 

Sala 1.316 - Brasília/DF. Tel. (55 61) 
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