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Guerra fiscal deve ser analisada hoje em SP 

  
Ver mais notícias em Legislação & Tributos

Laura Ignacio, de São Paulo 
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O Tribunal de Impostos e Taxas (TIT) - corte estadual que julga recursos 
administrativos dos contribuintes contra autuações do fisco do Estado de São Paulo -
realiza hoje uma sessão temática em que os 48 juízes que compõem as câmaras
reunidas vão decidir se a Fazenda paulista deve aceitar que empresas localizadas no 
Estado e que compram autopeças em Goiás ou no Distrito Federal acumulem créditos 
de ICMS equivalentes à alíquota cheia do imposto recolhido em São Paulo. Isso mesmo 
quando o fornecedor do produto pagou o ICMS em seu respectivo Estado com um 
benefício fiscal não referendado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz). 

As câmaras reunidas são o órgão máximo do TIT, cuja função é uniformizar o 
entendimento do tribunal para, assim, agilizar a solução de conflitos relacionados a 
tributos estaduais. No total, elas vão julgar hoje o mérito de doze processos sobre o
mesmo assunto, cada um com dois votos contra e dois favoráveis às empresas. Segundo 
o presidente do tribunal administrativo, José Paulo Neves, não há chance de um pedido 
de vista, porque os juízes já tiveram tempo suficiente para fazer suas análises sobre a 
questão. "Escolhemos esse assunto dentre os vários relacionados à guerra fiscal para 
julgar agora, mas a partir de setembro devemos começar a julgar os demais", afirma. 
Em breve, o tribunal vai passar por uma espécie de recesso para se adequar à nova
regulamentação do TIT, que está para ser publicada neste mês. No tribunal, também 
tramitam processos de empresas dos setores farmacêutico e de frigoríficos relacionados 
à guerra fiscal. Neles, também estão envolvidas empresas do Paraná e do Espírito 
Santo, entre outros. 

Como a contagem dos votos demora, o resultado do julgamento deve ser conhecido 
apenas entre quarta e quinta-feira, de acordo com Neves. Advogados acreditam que a 
decisão deverá ser apertada, com uma diferença mínima entre o número de votos
contra e a favor dos contribuintes. O advogado Eduardo Pugliese, do escritório Souza 
Schneider e Pugliese Advogados, tem mais de 200 processos que envolvem a guerra 
fiscal entre os Estados, abrangendo outros locais e setores. "Mas se o TIT reconhecer 
ser válido o crédito da alíquota cheia do ICMS nesses casos, isso vai repercutir nos 
demais e pode abrir caminhos para a criação de uma súmula", diz. Com uma súmula, a 
questão seria pacificada na esfera administrativa paulista. 

 
  

Indique | Imprimir | Digg | del.icio.us     Tamanho da Fonte: a- A+

Hosted by  
Hospedado pela Alog Data Centers do Brasil: Hosting Gerenciado, Colocation e Servidores dedicados  

Copyright Valor Econômico S.A. Todos os direitos reservados. 

É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação,eletrônico ou impresso, sem autorização escrita do Valor Econômico S.A. 

Conheça o termo de uso e também a nossa política de privacidade. 

Bem Vindo, SOUZA E PUGLIESE SOCIEDADE DE
ADVOGADOS

Fundo de Investimentos
O fundo Brascan Superior Hedge II rendeu 
29,88% nos últimos 12 meses.  

Opere FX com corretora
regulada pelo FSA em Londres Contas 
simples a partir de USD 500  

 

  

  

MAIS LIDAS  

 

A evolução da ciência

 

Por que o Brasil subiu no ranking das 
nações com maior volume de produção
científica. 

 
 
 

 

Equilibrismo na bolsa

 

Pessoas físicas que evitaram o pânico 
já ganham com a rápida alta das ações 
em 2009. 

 
 
 

1  Telefônica tenta mudar decisão sobre Speedy 

2  IPC-S sobe menos na 3ª prévia 

3  Gol reduz oferta de voos para América do Sul 

4  IGP-M apresenta inflação de 0,07% na 2ª leitura de 

junho 

5  Peugeot Citroën alerta para prejuízo 

Relações Internacionais
Entre os melhores cursos de RI 
Faculdades Integradas Rio Branco  
www.riobrancofac.edu.br

Opere FX com corretora
regulada pelo FSA em Londres Contas 
simples a partir de USD 500  
www.odlmarkets.com/pr

Mudanças transhorizonte
Desmontagem Embalagem Montagem 
pagto cartao credito 11 2747-7125  
www.mudancastranshorizonte.com.br

HOME

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

VALOR ECONÔMICO

ARQUIVO

ANÁLISE SETORIAL

VALORINVESTE

REVISTAS

ANUÁRIOS

SEMINÁRIOS

PRÊMIOS

PRODUTOS

EMPRESA

MÍDIA KIT

SERVIÇOS

ASSINATURAS

FALE CONOSCO

Page 1 of 1Guerra fiscal deve ser analisada hoje em SP

23/06/2009http://www.valoronline.com.br/ValorImpresso/MateriaImpresso.aspx?dtMateria=23/6...


