
 

 

 

 

M E M O R A N D O  A O S  C L I E N T E S 

 

Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo 

“Guerra Fiscal” – Julgamento 

Decadência – Glosa de créditos – Art. 150, § 4° CTN Data: 30/09/2009 

 

Foram julgados, no dia 29/09, na Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas do 
Estado de São Paulo (“TIT/SP”), diversos processos envolvendo a glosa de créditos de 
ICMS decorrentes de incentivos fiscais concedidos à margem de convênios. 
 
Os processos se referem a operações de transferência de mercadorias provenientes 
dos Estados de Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, e que se destinam a 
estabelecimentos de empresas localizadas no Estado de São Paulo. 

O Estado de São Paulo lavra autos de infração para glosar os créditos que considera 
indevidos nos termos do artigo 36, § 3° da Lei n° 6.374/89, segundo o qual não se 
considera cobrado, ainda que destacado em documento fiscal, o montante do imposto 
que corresponder a vantagem econômica decorrente da concessão de qualquer 
subsídio, redução da base de cálculo, crédito presumido ou outro incentivo ou benefício 
fiscal concedido à margem de convênio. 

Os contribuintes se voltaram contra as autuações alegando violação ao princípio da 
não-cumulatividade, presunção da validade dos atos normativos provenientes de outras 
unidades federativas etc. 

Apesar da nova composição da Câmara Superior, composta de 16 (dezesseis) juízes, 
sendo 8 (oito) representantes da Fazenda e 8 (oito) representantes dos contribuintes, 
somente três juízes votaram a favor do cancelamento dos Autos de Infração. A maioria 
dos juízes da Câmara Superior votou no sentido da plena validade do artigo 36, § 3° da 
Lei n° 6.374/89, que determina a glosa dos créditos relativos a incentivos fiscais 
concedidos à margem de convênios aprovados pelo CONFAZ. 
 
Por outro lado, a nova Câmara Superior do TIT/SP modificou o entendimento a respeito 
da decadência para a glosa dos créditos considerados indevidos. No passado, as 



 
 

 

antigas Câmaras Reunidas eram unânimes no sentido de que deveria ser aplicado o 
artigo 173, I do CTN no que tange à decadência do direito do Estado de glosar os 
créditos considerados indevidos. Agora, por ampla maioria, a nova Câmara Superior 
considerou aplicável o artigo 150, § 4° do CTN, o que é favorável aos contribuintes, pois 
o prazo decadencial de 5 (cinco) anos conta-se da ocorrência do “fato gerador” e não 
do primeiro dia do exercício seguinte, como prevê o artigo 173, I do CTN. 
 
Além disso, para fins de contagem de prazo de decadência para a glosa de créditos 
considerados indevidos, a Câmara Superior do TIT/SP compreendeu, também por 
maioria, que o “fato gerador” se dá no momento da escrituração da nota fiscal e não no 
último dia do mês relativo ao período de apuração. Ou seja, o “fato gerador” do crédito 
ocorre dia-a-dia e não no final do mês de apuração, o que também é mais benéfico aos 
contribuintes. 
 
Sendo o que nos cumpre informar, estamos à disposição para qualquer esclarecimento 
adicional.  
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