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Governador João Doria deve explicações aos contribuintes do
Estado de São Paulo

COMUNICADO CSP

Ontem, a Fiesp divulgou nota à imprensa apresentando resultado de cálculos do 
impacto no preço dos produtos causado pelo aumento dos impostos promovida 
pelo governo de São Paulo.

A referida elevação dos impostos causará aumento do preço final de produtos 
essenciais como carne, leite, combustíveis, energia e insumos médico-hospitala-
res, entre outros, em até 14%.

Essa lei, que visa unicamente aumentar a arrecadação do governo, prejudica a 
população em geral, pois encarecerá o custo de vida, além de ameaçar empregos 
com a possível saída de empresas instaladas em nosso Estado. A resposta do 
governo do Estado de São Paulo, foi uma nota sem pé nem cabeça, mal-educada e 
que não condiz com a verdade.

Em primeiro lugar, todo o governo tem a obrigação de ouvir a sociedade e suas 
instituições, como consta na Constituição Federal, “todo poder emana do povo” e, 
afinal, somos nós quem pagamos os impostos.

A nota do governo foge da questão central que é o aumento dos impostos e seu 
respectivo impacto no preço dos produtos vendidos no Estado de São Paulo.

Se não concorda com nossos cálculos, o governo de São Paulo tem a obrigação de 
apresentar os seus, afinal deveria ter avaliado os impactos para a população antes 
de propor uma lei dessa natureza.

A nota da Fiesp mostrou que, segundo dados do próprio governo do Estado, a arre-
cadação não teve queda em 2020, apesar de toda a crise causada pelo coronavírus. 
Isso por que, como é sabido, o governo do Estado não deu nenhum alívio para auxi-
liar os contribuintes na travessia desse gravíssimo período.

A nota do governo falta com a verdade quando afirma que não haverá aumento de 
impostos.

Não adianta fazer jogo de palavras. Aumento de alíquota praticada, redução de 
crédito presumido, aumento de base... são o mesmo que aumento de imposto, aqui 
ou em qualquer lugar do mundo. Se essa não é a opinião do governo, certamente é 
a de todos nós que pagamos os impostos.

O governador João Doria deve uma explicação ao contribuinte paulista: se não 
houve queda de arrecadação e ele diz que fez o ajuste fiscal, por que aumentar 
impostos logo agora quando tentamos superar uma das piores crises da história?

Importante

Deve ser dada atenção na leitura e análise de todos os detalhamentos da regra atual e das alterações para compreender se e de que forma o 
produto do seu setor ou da sua empresa foi atingido pelo aumento da tributação.

As regras e alterações possuem muitas especificidades - como: venda interna ou venda interestadual, importação, destinação do produto, entre 
outros - e, em muitos casos, atingem um conjunto maior de produtos, além daquele destacado no item da planilha.

Como exemplo: no item 1, "Produtos hortifrutigranjeiros" da planilha "Alimentos", a medida atinge mais de 100 produtos. Para identificá-los, é necessário 
acessar o link que está na coluna "H" do respectivo item.

De forma geral, o aumento da tributação pelo governo paulista foi realizado por meio de três mecanismos

1. Retorno da tributação: produtos/operações que não eram tributadas pelo ICMS passaram a ser, mesmo que parcialmente

2. Recomposição da base de cálculo: o governo recompôs uma parte do preço do produto que anteriormente estava reduzida para efeito de tributação do 
ICMS

3. Redução do crédito tributário concedido: atualmente, como alternativa aos créditos de ICMS obtidos na operação real da empresa, o governo concede 
a opção, para algumas operações/produtos, da empresa utilizar um crédito do tributo pré-determinado. As alterações reduziram os valores desses créditos 
pré-determinados

As planilhas estão organizado por agrupamento de produtos e em cada planilha contém:

- Produto /Operação

- Regra da tributação atual

- Alteração da regra

- Estimativa FIESP/CIESP de impacto no preço

- Tipo de operação

- Link para a regra da tributação do produto (link para o site da SeFaz-SP)

Deputado encaminha projeto para derrubar retorno do ICMS 
para o agro em SP
Caso nada seja feito, decreto de João Doria com o aumento de ICMS passa a valer a 
partir de 1º de janeiro

O deputado estadual de São Paulo Frederico d’Avila (PSL) encaminhou um projeto 
de decreto legislativo que susta o decreto de 15 de outubro de 2020, que altera o 
regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. A ideia 
é derrubar o decreto criado pelo governador João Doria que amplia o ICMS a partir 
de 1º de janeiro.

“A boa notícia é que temos a ação. Agora precisamos de pressão da sociedade, do 
agro, da indústria e das entidades para pressionar o presidente da Assembleia 
Legislativa para que ele paute esses projetos de decreto. Uma vez pautado, creio 
que será derrubado”, disse o parlamentar.

Para entender melhor o que pode mudar nesse decreto do governador, que por 
enquanto está previsto para entrar em vigor em janeiro, conversamos com o advo-
gado tributarista da Diamantino Advogados Associados Gustavo Vaz Faviero. Se-
gundo ele, é difícil reverter a decisão até a virada do ano. “Temos um curto período 
para fazer essa aprovação na assembleia, mas depende da pauta do presidente da 
casa e alguns outros ritos legislativos. Acho difícil a aprovação antes do fim do 
ano”, disse.

Gustavo disse que, independente de quando ocorra a votação, se for aprovada, a 
proposta susta imediatamente o decreto de João Doria. “Quando ocorrer, irá cassar 
o ato do governador, mas nada impede que no futuro ele (Doria) volte a fazer novos 
decretos”, completou.

Fonte:  Canal Rural
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