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Prezados Leitores: 
 

Nesta 5ª 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 determinou a não incidência do 

ICMS em operações de importação de 

bem em regime de leasing. 
 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes mais uma recente 

manifestação do TIT/SP em que foi 

analisada a incidência do ICMS na 

aquisição de bens intermediários, ou 

seja, aqueles que são consumidos no 

processo produtivo, mas não integram 

diretamente o produto final. 

 

Boa leitura. 
 

 

 

ICMS – não-incidência – bens 

importados – regime de leasing 

 

“ICMS. 

(I) FALTA DE PAGAMENTO, POR 

MEIO DE GUIA DE 

RECOLHIMENTOS ESPECIAIS, DO 

IMPOSTO DEVIDO ATÉ O 

MOMENTO DO DESEMBARAÇO 

ADUANEIRO DE MERCADORIA 

IMPORTADA DO EXTERIOR. 

(II) FALTA DE EXIBIÇÃO DA GUIA 

PARA LIBERAÇÃO DE 

MERCADORIA ESTRANGEIRA SEM 

COMPROVAÇÃO DO 

RECOLHIMENTO DO ICMS 

 

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 o contribuinte não 

recolheu o imposto devido no momento 

do desembaraço aduaneiro da 

mercadoria importada. 

 

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 se referem a arrendamento 

mercantil internacional e sobre tal 

operação não haveria a incidência do 

imposto. A referida 2ª Câmara Julgadora 
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deu provimento ao Recurso Ordinário 

interposto pelo contribuinte. 

 

Contra essa decisão, as Autoridades 

Fiscais interpuseram Recurso Especial à 

Câmara Superior do Tribunal de 

Impostos e Taxas. 

 

No julgamento realizado pela referida 

Câmara Superior, foi negado provimento 

ao Recurso Especial interposto pela 

Fazenda Pública do Estado de São 

Paulo. 

 

Naquela ocasião, restou decidido que 

“ainda que na modalidade financeira, 

não vejo motivo para se tratar a questão 

diferentemente como o que faz o STF 

nas operações que envolvem aeronaves. 

Não há circulação jurídica antes de 

eventualmente exercida a opção de 

compra, quando, só aí, haverá que se 

cuidar da incidência do ICMS. Ademais, 

a circunstância anotada no paradigma 

pelo Dr. Antônio Augusto, no sentido de 

que a LC 87/96 retira do campo de 

tributação as operações de leasing, 

sendo, no meu ver, antiisonômico o 

tratamento pretendido em relação às 

operações com bens importados.” 

 

Tem-se, portanto, um importante 

precedente para determinar a não 

tributação, pelo ICMS, das empresas que 

realizam a importação de bem em 

regime de leasing, ainda que na 

modalidade financeira. 

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
 

 

 

 

ICMS – bens intermediários – direito 

ao crédito 

 

“ICMS – CRÉDITO INDEVIDO DE 

MATERIAL DE USO E CONSUMO E 

POR AQUISIÇÃO DE INIDÔNEO” 
 

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 na aquisição de bens 

intermediários, ou seja, bens que se 

consomem no processo produtivo, mas 

não integram o produto final. 

 

De acordo com o entendimento das 

Autoridades Fiscais, o contribuinte teria 

indevidamente se aproveitado de 

créditos de ICMS na “aquisição de 

mercadorias destinadas a uso e consumo 

do próprio estabelecimento (materiais 

secundários que não se consomem ou se 

desgastam de imediato no processo 

produtivo)”. 

 

O contribuinte, por sua vez, alega que os 

bens adquiridos, conforme laudo 

apresentado no processo administrativo, 

embora não integrem o produto final, se 

desgastam por serem consumidos de 

forma gradual no processo de 

industrialização. 

 

Em primeira instância, foi dado 

provimento ao Auto de Infração lavrado, 

sob a alegação de que, para haver direito 

ao aproveitamento dos créditos de 

ICMS, o bem deveria ser consumido de 

forma imediata.  

 

Dessa forma, não se consumindo de 

forma imediata, os materiais secundários 

adquiridos pelo contribuinte seriam 

considerados como bens de uso e 

consumo, os quais não dão direito a 
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crédito, nos termos do artigo 33, inciso I 

da Lei Complementar nº 87/96. 

 

Diante de tal decisão, o contribuinte 

interpôs Recurso Ordinário, distribuído à 

15ª 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, para a 

caracterização de um bem como 

intermediário faz-se necessário apenas 

que ele se consuma no processo 

produtivo e não que se consuma de 

forma imediata, nos termos da Decisão 

Normativa CAT 01/2001.  

 

Segundo a opinião do escritório, trata-se 

de um precedente importante, pois 

define importante conceito para 

caracterização de bens intermediários 

utilizados na industrialização, na medida 

em que não há a necessidade de que 

estes bens sejam consumidos de forma 

imediata no processo produtivo.  

 

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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