
 

 

 

 

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

 

Novas regras do processo administrativo tributário no 

Estado de São Paulo – Tribunal de Impostos e Taxas Data 02/07/2009 

 

Publicação do Decreto nº 54.486/09, regulamentando a Lei nº 13.457/09 

 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 27/06/2009 o Decreto 

nº 54.486/09, regulamentando a Lei nº 13.457/09, com o que restou revogada a Lei 

nº 10.941/01, que anteriormente disciplinava o processo administrativo tributário em 

São Paulo. O principal objetivo dessa nova Lei é dar maior celeridade aos processos 

administrativos tributários. 

 

Dentre as principais alterações, podemos destacar as seguintes: 

 

(i) O valor mínimo para o recurso ser julgado pelo Tribunal de Impostos e Taxas do 

Estado de São Paulo (“TIT”), o órgão de 2ª instância administrativa fiscal estadual, 

subiu de 500 para 5.000 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP. Abaixo 

desse valor, será julgado pela Delegacia Tributária de Julgamento (DTJ), o órgão de 

1ª instância; 

 

(ii) O Delegado da DTJ, chefe desse órgão, passará a efetuar o juízo de 

admissibilidade dos recursos de ofício, voluntário e ordinário, ou seja, terá o “poder” 

de decidir o que será julgado ou não pela DTJ e pelo TIT. No entanto, não há 

previsão para recurso (como um agravo) contra a negativa de seguimento de 

recurso;  

 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 

(iii) Outra novidade introduzida pela Lei 13.457/09 é que o presidente do TIT 

também efetuará o juízo de admissibilidade do recurso especial e dos pedidos de 

reforma e retificação dos julgados. No entanto, da mesma forma, não há previsão 

para recurso contra a negativa de seguimento; 

 

(iv) Diminuição do lapso temporal para a interposição do pedido de reforma de 

decisão contrária à Fazenda, que passou de 2 anos para apenas 60 dias; 

 

(v) A Lei nº 10.941/01 previa o recurso de ofício em decisão desfavorável à Fazenda 

cujos débitos fossem maiores do que 500 (quinhentas) UFESPs, e sua análise cabia 

ao Delegado Tributário de Julgamento. A partir da Lei nº 13.457/09, caberá recurso 

de ofício contra qualquer decisão desfavorável à Fazenda, e o órgão competente 

para julgá-lo será o TIT, se o débito discutido for maior que 5.000 (cinco mil) 

UFESPs, e se for menor que esse valor, competente será a Delegacia Tributária de 

Julgamento; 

 

(vi) Visando a dar maior celeridade aos processos, foi instituído que os juízes do TIT 

terão 15 (quinze) dias para proferir votos em um processo em que foi requisitado 

vista. Outra mudança é que somente poderá ser requisitada vista do processo uma 

única vez, e tal pedido apenas será admitido na primeira sessão de julgamento; 

 

(vii) A composição das Câmaras do TIT foi uma das grandes mudanças instituídas 

pela Lei 13.457/09 e pelo Decreto nº 54.486/09: antes, havia 8 (oito) Câmaras 

Efetivas e 8 (oito) Temporárias; agora, serão 16 (dezesseis) câmaras denominadas 

de Câmaras Julgadoras. O número de juízes por Câmara Julgadora foi reduzido de 

6 (seis) para 4 (quatro); 

 



 

 

 

Este memorando, elaborado exclusivamente para os clientes deste Escritório, tem por finalidade informar as principais 

mudanças e notícias de interesse no campo do Direito. Surgindo dúvidas, os advogados estarão à inteira disposição para 

esclarecimentos adicionais. 

 

(viii) Houve, também, redução no número de juízes da Câmara Superior (antigas 

Câmaras Reunidas): antes, eram 48 (quarenta e oito) juízes, todos componentes 

das 8 (oito) Câmaras Efetivas; com as novas regras, serão 16 (dezesseis) juízes. 

Estipulou-se, ademais, que todos os componentes da Câmara Superior deverão ter, 

no mínimo, 2 (dois) mandatos como juiz do TIT. Além disso, tais juízes não mais 

farão parte de nenhuma Câmara Julgadora; 

 

(ix) O Decreto nº 54.486/09 também passou a prever que o recurso especial deverá 

ser instruído com cópia(s) autenticada(s) da(s) decisão(ões) paradigma(s), como 

requisito para que seja admitido para julgamento na Câmara Superior;  

 

(x) Por fim, o Decreto trouxe a redução do tempo de sustentação oral nos 

julgamentos do TIT, que era de quinze minutos e agora será de apenas cinco 

minutos. 

 

Estas são as principais mudanças inseridas na legislação paulista pela Lei nº 

13.457/09, regulamentada pelo Decreto nº 54.486/09. Permanecemos à disposição 

para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
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