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Prezados Leitores: 
 

Nesta 10ª 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 não incidência de ICMS 

sobre operação de empresa que se dedica 

à realização de obras de construção civil, 

com trabalho desenvolvido no local da 

obra. 
 

Ademais, trazemos ao conhecimento dos 

nossos clientes recente manifestação do 

TIT/SP em que se entendeu não ser 

devido ICMS sobre os serviços 

prestados pelos provedores de internet. 
 

Boa leitura. 
 
 

 

 

ICMS – situação de não incidência – 

prestação de serviços 

 

“ICMS. FALTA DE PAGAMENTO 

DO ICMS AO EMITIR NOTAS 

FISCAIS DE SAÍDA DE 

MERCADORIAS TRIBUTADAS SEM 

DESTAQUE DO IMPOSTO, 

CONSIDERANDO-AS COMO 

ISENTAS, AS QUAIS ADQUIRIU E 

REGISTROU NO SEU LIVRO DE 

REGISTRO DE ENTRADAS COM 

CRÉDITO DO IMPOSTO – DEIXAR 

DE EMITIR NOTAS FISCAIS DE 

SAÍDAS DE MERCADORIAS 

TRIBUTADAS QUE ADQUIRIU E 

REGISTROU EM SEU LIVRO 

REGISTRO DE ENTRADAS COM 

CRÉDITO DO IMPOSTO, AS QUAIS, 

POR SUA CONTA E ORDEM 

FORAM ENTREGUES NOS 

ENDEREÇOS DE SEUS CLIENTES”. 

 

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 (i) deixou de emitir 

Notas Fiscais de saídas de mercadorias 

tributadas sem destaque do imposto, 

considerando-as como isentas; e (ii) ter 

deixado de emitir notas de saídas de 

mercadorias tributadas, deixando de 

pagar o ICMS correspondente a 

mercadorias que adquiriu e registrou em 

seu Livro Registro de Entradas com 

crédito do imposto, as quais, por sua 
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conta e ordem foram entregues nos 

endereços de seus clientes. 

 

A empresa autuada se dedica à 

realização de obras de construção civil. 

Seu trabalho se desenvolve com a 

fabricação, no local da obra, de telhas de 

chapa de aço, estas ora adquiridas 

diretamente pelo contratante da obra de 

construção civil, ora pela própria, por 

conta e ordem de seus clientes. 

 

Em primeira instância, o Julgador 

Tributário cancelou o Auto de Infração 

lavrado. Contra essa decisão, a Fazenda 

interpôs Recurso de Ofício, julgado no 

sentido de manter o AIIM. E contra essa 

decisão, foi interposto 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 pela Relatora e 

seguido por maioria, “(...) não há nos 

autos qualquer prova do Fisco no 

sentido de que os materiais objetos das 

notas fiscais emitidas pela Recorrente, 

antes Autuado, sem destaque do 

imposto, tenham sido fabricados fora do 

canteiro da obra, fato esse excetuado 

pela Lista de Serviços, para sujeitar-se à 

incidência do ICMS. Ademais, a 

Recorrente fabrica telhas no local da 

obra de construção civil, como pode ser 

aferido da leitura visual do CD juntado 

aos autos”. 

 

Além disso, entendeu-se que não pode 

prevalecer a autuação, pois, se alguma 

coisa fosse devida, a reclamação tinha 

que ser no sentido de registro de crédito 

indevido ou de falta de estorno, nunca 

falta de pagamento do imposto, pois 

nesse caso não há que se falar em 

incidência de ICMS. 

 

Quanto à acusação do item 2 relativa à 

falta de emissão de notas fiscais de 

mercadorias adquiridas de terceiros, 

entregues nos endereços de seus clientes, 

por sua conta e ordem, constatou tratar 

de materiais destinados a obra de 

construção civil, em trabalho em que a 

Recorrente atuou como empreiteira. 

 

Tem-se, portanto, um importante 

precedente para determinar ser indevida 

a cobrança de ICMS em circunstâncias 

que, por sua natureza, configuram 

situações de prestação de serviços, e 

portanto, não incide ICMS.  

 

O escritório SOUZA, SCHNEIDER, 

PUGLIESE E SZTOKFISZ ADVOGADOS 

encontra-se à disposição dos clientes 

para esclarecer quaisquer dúvidas acerca 

do referido julgado. 
 

 

 

ICMS – não incidência – provedor de 

acesso à internet 

 

“ICMS – FALTA DE PAGAMENTO 

DO IMPOSTO – PROVEDOR DE 

ACESSO À INTERNET – NÃO 

INCIDÊNCIA DO ICMS. A autuada é 

empresa provedora de acesso à internet, 

contribuinte do ISSQN. O provedor de 

acesso à internet não se enquadra na 

hipótese de incidência do ICMS sobre 

serviços de comunicação. 

Entendimento adotado também pelo 

STJ em sua Súmula 334”. 

 

Trata-se de processo administrativo 

decorrente de Auto de Infração, por meio 

do qual se exigiu do contribuinte o 

ICMS supostamente devido, sobre o 
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fundamento de que teria emitido Notas 

Fiscais em Serviços de Comunicação, 

referentes a operações tributadas como 

sendo não tributadas. 

 

Em primeira instância, foi dado 

provimento ao Auto de Infração. Contra 

essa decisão, o contribuinte interpôs 

Recurso Ordinário, distribuído à 12ª 

Câmara do TIT/SP.  

 

No julgamento realizado, a referida 

Câmara decidiu, por unanimidade de 

votos, dar integral provimento ao recurso 

do contribuinte. 

 

Especificamente com relação ao tema 

em debate, sobre a incidência, ou não, do 

ICMS Comunicação sobre os serviços 

prestados por provedores de acesso à 

internet, entendeu a referida Câmara que 

“(...) para que estejamos diante de um 

serviço de comunicação é necessário um 

meio, uma mensagem, um emissor, um 

receptor – para o caso de acesso a um 

determinado serviço de comunicação 

não estão presentes tais elementos, mas 

há uma relação jurídica autônoma entre 

a empresa que perfaz o acesso e o 

usuário em relação à empresa de 

telefonia, que fornecendo o meio 

(internet), presta o Serviço de 

Telecomunicações.  

 

Assim sendo, quando o provedor de 

internet faz a ligação com a rede 

mundial de computadores (meio), 

fornecido pela concessionária de serviço 

de telecomunicações (Prestadora de 

Serviço de Comunicações) está 

prestando serviço de valor adicionado, 

não tributado pelo ICMS. 

(...) 

Compulsando as Notas Fiscais emitidas 

pela autuada, observo que este separou 

os serviços e equipamentos para 

fornecimento de internet por rádio e 

outros meios remotos daqueles 

utilizados para o acesso à internet. 

Também observo que para os casos onde 

a empresa forneceu o meio e prestou 

serviços de comunicação há destaque do 

ICMS nas notas. 

(...) 

Destarte, aplica-se para o caso em 

questão a Súmula 334 do STJ que diz 

que não incide ICMS sobre os serviços 

prestados pelos provedores de internet”. 

 

Segundo a opinião do escritório, trata-se 

de importante precedente, pois, além de 

demonstrar ser indevida a exigência de 

imposto sobre serviços de “provedor de 

acesso à internet”, também reconhece a 

jurisprudência pacificada no STJ, 

sintetizada na Súmula 334 do referido 

Tribunal, circunstância que pode ser 

ampliada para outros temas em que as 

decisões dos Tribunais Judiciários não 

reverberam no Tribunal de Imposto e 

Taxas de São Paulo. 

 

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) 

 

Vítor Martins Flores 

(vitor@ssplaw.com.br) 

 

Luísa Machado Leite Soares 

(luisa@ssplaw.com.br) 

 

Marcio Lopes de Freitas Filho 

(marcio@ssplaw.com.br) 

 

Eduardo Santos Rotta 

(erotta@ssplaw.com.br) 

 

Sidney Kawamura Longo 

(sidney@ssplaw.com.br) 

 

Rodrigo Tosto Lascala 

(rodrigo@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) 

3252-6153 
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