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Os avanços no mercado do agronegó-
cio não param. Novas tecnologias, técni-
cas e estudos surgem a cada momento 
e trazem novas perspectivas sobre um 
setor de extrema importância para o 

País. Essa dinâmica exige dos criadores e produ-
tores rurais postura de empresário, gestor e líder 
para não ser apenas um sobrevivente. É fundamen-
tal fazer investimentos calculados, ter assessoria de 
especialistas e constante atualização para se fazer 
uma leitura de mercado realista e que se reverta em 
boas decisões. Fazer uma propriedade rentável vai 
além de ter boa vontade e trabalhar de sol a sol na 
lida; tem que ter boas estratégias, informação dife-
renciada e quebra de paradigmas. O campo precisa 
se conectar com os avanços, entrar na velocidade 
que o mercado está exigindo. 

O Siran acredita que tem essencial papel na moti-
vação de seus associados, que pode ser um incenti-
vador e parte da engrenagem dessa mudança. Por 

isso, o Siran convida todos os leitores a mergulha-
rem num assunto que tem sido imprescindível para 
melhorar a qualidade nas criações: a genética. 

A partir desta edição,  inicia-se uma nova série de 
reportagens, a “Genética em Foco”, onde a preten-
são é destacar a importância do assunto, mostrar 
as transformações na pecuária regional, devido ao 
surgimento das centrais de sêmens e o quanto o in-
vestimento em qualidade na produção animal pode 
impactar nos resultados. A região de Araçatuba já 
é considerada um polo de genética por muitos e 
temos muita história para contar sobre como tudo 
isso começou.

Desde já agradecemos aos empresários que gen-
tilmente têm aberto as porteiras e compartilhado 
suas histórias, experiências e opiniões em relação 
ao assunto. É graças à ousadia e profissionalismo de 
vocês que temos um setor forte e de atuação inter-
nacional tão importante. 

Já diz um ditado popular que “insanidade é fazer 
sempre a mesma coisa e esperar resultados dife-
rentes”. Que o leitor possa despertar para novas 
perspectivas e se sentir motivado a buscar novos 
caminhos para alcançar seus objetivos.  

Boa leitura!

EDITORIAL

Genética: essencial
para evoluir

Marco Antônio Viol - Presidente do Siran



Página 4

BENEFÍCIO

O Siran informa a tabela  de valores referentes 
aos procedimentos odontológicos disponíveis aos 

associados, atualizada em julho de 2017:
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PESQUISA

IBGE começa Censo Agropecuário em Outubro

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE) realizará de 1º de 
outubro a 28 de fevereiro 
de 2018 um Censo 

Agropecuário, com recenseadores 
visitando todos os estabelecimentos 
do setor no País.

O coordenador de subárea do 
IBGE, Marco Aurélio Neves, explica 
que os recenseadores (profissionais/
servidores do órgão) farão perguntas 
sobre a área, tipo de produção, tipo de 
criação, quantidades, uso ou não de 
maquinários, defensivos e irrigação 
e quantidade de empregados nesses 
estabelecimentos. 

Na última segunda-feira (31/07), 
o coordenador esteve no Sindicato 
Rural da Alta Noroeste (Siran) 

para uma sensibilização de alguns 
representantes da entidade e 
Prefeitura. “Os recenseadores 
utilizarão um smartphone com 
tela de tamanho mínimo de 
5.7 polegadas, que permitirá 
a identificação de sua área de 
trabalho com a visualização de 
imagens via satélite no aparelho. 
O censo é importante para dar à 
sociedade um retrato bem-feito 
de como o Brasil é na vocação 
agrícola. Uma coisa temos que 
deixar bem claro: todo e qualquer 
dado fornecido ao IBGE, por lei, não 
é utilizado para nenhum tipo de 
fiscalização”, diz Neves. 

Ele também ressalta que todos os 
proprietários dos estabelecimentos 
visitados são obrigados a prestar as 

informações. Nenhum questionário é 
divulgado individualmente. Os dados 
do censo se dividem no máximo, 
a município, com total de área 
dedicada a cada cultura, por exemplo. 
O sigilo das informações estatísticas é 
garantido pela lei nº 5.534/68, lei nº 
5.878/73 e o decreto nº 73.177/73. 

“Os entrevistadores estarão 
identificados com um crachá, onde 
deve constar a foto dele, número de 
documento e telefone de contato 
para checagem se a pessoa é 
entrevistadora do IBGE. Nossa 
preocupação é que o produtor atenda 
o recenseador e dê as informações 
corretas. Quanto melhor esse 
questionário sair do campo, melhor 
conseguiremos mostrar à sociedade 
todos os dados possíveis sobre o 
nosso País agrícola”, destaca.

As hortas dentro das cidades também 
responderão ao questionário do censo 
agrícola, pois os estabelecimentos não 
precisam estar localizados em bairros 
rurais para serem caracterizados como 
do segmento. 

Em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Agroindustrial, 
o IBGE terá um posto de coleta, 
localizado na própria secretaria. Será 
um local temporário de trabalho, 
que servirá para dar apoio aos 
supervisores e recenseadores. 

Os entrevistadores estarão identificados com um crachá, onde deve 
constar a foto, número de documento e telefone de contato para 

confirmação de que trata-se de uma entrevistadora do IBGE
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EXPÔ

A edição 2018 da Exposição Agropecuária 
de Araçatuba já tem data definida, será 
de 6 a 18 de julho. Inúmeras novidades 
na área do agronegócio já estão em 
fase de planejamento e análise, outras 

ações em estudo para aprimoramento, pelo Siran. 
Entre elas, o “Memorial do Fazendeiro”, um espaço 
especial para visitação, tematizado, composto por 
vários objetos e equipamentos que contam um 
pouco da história, dos usos, costumes e cultura do 
universo rural. Para ampliar o projeto, o Siran está 
contando com doações. “Pretendemos aprimorar o 
espaço destinado ao memorial, para que o visitante 
sinta-se numa verdadeira viagem cultural. Afinal, o 
segmento rural teve e ainda tem papel fundamental 
no desenvolvimento da região e merece ser 
lembrado e valorizado”, diz Fábio Brancato, diretor 
do Siran. Qualquer pessoa que possuir um objeto 
ou equipamento antigo, bastante utilizado na área 
rural, pode participar do projeto e doar. Basta entrar 

em contato com o Siran pelo telefone 18 – 3607 
2876, o sindicato fica na Rua Oscar Rodrigues Alves, 
55, sobreloja, edifício Siran, Centro, Araçatuba.

Colabore com o Memorial do Fazendeiro
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CAPACITAÇÃO

Saiba quais são os cursos e programas promovidos 
pela Faesp/Senar, com o apoio do Siran, 

no mês de agosto, na região:

Curso / Programa Município Data

Operação e manutenção de tratores agrícolas Santo Antônio do Aracanguá 14 a 18/8

Olericultura orgânica –controle de pragas e doenças ( módulo VI) Buritama 14 a 28/8

Ovinocultura – manejo de cria, recria e terminação (módulo VI) Araçatuba 18 a 20/8

Feira do Produtor Rural – comercialização (módulo V) Araçatuba 21/8 a 5/9

Proer – Análise da empresa rural I (módulo IV) Birigui 22 a 24/8

Uva – manejo e tratos culturais (módulo IV) Araçatuba 23 a 25/8

Operação e manutenção de tratores agrícolas Nova Luzitânia 28/8 a 1/9

Proer – análise da empresa rural II (módulo V) Araçatuba 29 e 30/8

Proer – Planejamento estratégico (módulo VI) Araçatuba 31/8
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SÉRIE

A partir da edição de 
agosto, a equipe 
do Siran Informa 
abraça um novo 
desafio e inicia mais 

uma série de reportagens. Desta 
vez com a proposta de destacar 
a importância do melhoramento 
genético na pecuária nacional, 
destacando criadores da 
região que desempenham um 
importante trabalho nesse 
cenário e resgatar histórias que 
expressem como a evolução 
da pecuária regional e suas 
perspectivas. 

De maneira objetiva, o 
melhoramento genético se inicia 
quando ocorre a escolha correta 
para o processo de constituição 
da geração seguinte, por meio 

de duas ferramentas: seleção 
e cruzamento. Mas não é só 
isso, fatores como manejo 
adequado, nível de fertilidade 
do rebanho, sêmen de qualidade 
e inseminador capacitado 
influenciam no sucesso de um 
programa de melhoria genética 
adotado. 

Marco Antônio Viol, presidente 
do Siran, acredita que ela 
cumpre o papel de protagonista 
no desenvolvimento da 
pecuária de corte e que investir 
melhoramento genético do 
plantel é olhar para o futuro. 
“Hoje, mais de 85% dos touros 
nos plantéis brasileiros são os 
chamados touros de boiada. 
Isso quer dizer que os criatórios 
ainda precisam avançar, investir 

em genética é imprescindível 
para obter mais qualidade de 
carne e rentabilidade, além de 
aumentar a participação no 
mercado internacional”, diz 
Viol. Graças ao desenvolvimento 
genético, hoje é possível um 
animal estar pronto para o abate 
em 33 meses, há quatro décadas 
demorava cinco ou seis anos. 
Isso significa rebanho mais 
rentável, sustentável e lucrativo. 
O presidente considera a região 
um polo genético e estima que 
existam pelo menos 50 criadores 
que utilizem programas de 
melhoramento.

DESTAQUE
A Fazenda Guarita, em Santo 

Antônio do Aracanguá, foi 

Siran inicia a série “Genética em Foco”
O sindicato pretende mostrar a importância do assunto para 

a evolução da pecuária e também destacar os principais 
criadoras da região.

A família Guarita foi uma das pioneiras a trazerem nelores para a região
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uma das pioneiras a investir 
na raça nelore para compor o 
seu plantel. Na época, a região 
de Araçatuba era forte gado 
gir e guzerá.  “Meu pai foi em 
busca das primeiras cabeças de 
novilhas para nossa propriedade 
na Fazenda Indiana de Durval 
Garcia de Menezes no estado do 
Rio de Janeiro  no início dos anos 
50. Outros criadores que aqui 
trouxeram nelore para Noroeste 
naquela época foram Alberto 
Franco do Amaral (com o gado 
da família Duvivier também 
do Rio de (Janeiro).  Incrível 
lembrar que nos anos 60 um 
campeão de exposição pesava 
cerca de 700kg e as fêmeas eram 
curtas, pernaltas e com pouca 
cobertura de carcaça. A vinda 
da família Torres Homem para 
Araçatuba transformou a cidade 
em um polo de genética, com a 
instalação da Central Zebulândia 
e novos e importantes criadores 
que aqui se estabeleceram no 
correr dos anos”, compartilha 
Dario Guarita.

A Fazenda Guarita sempre se 
preocupou com melhoramento 
dos seus animais e procurou 
colocar em sua vacada touros 
das melhores procedências, 
que ao passar do tempo 

foram substituídos por sêmen 
advindos das principais Centrais 
do Brasil, completa.

IMPORTÂNCIA
O criador lembra que 

um animal que fez toda a 
diferença em seu plantel foi 
o touro Redil, importado da 

Índia. “O Brasil atingiu níveis 
fantásticos em qualidade de 
rebanho, tanto de raças puras 
quanto cruzamento industrial. 
Genética é Importantíssima 

para o mercado, o frigorífico 
deveria pagar um valor 
adicional por uma entrega 
de carne com mais gordura, 
marmorizado, etc. Porém, 
ele consegue ser mais forte 
que o criador  nesse sentido”, 
acredita Guarita Filho. Quanto 
a atual realidade do mercado, 
ele define como “sangrando”, 
devido à consolidação dos 
frigoríficos e a crise de 
consumo da carne, porém, se 
considera esperançosos com as 
exportações e com um possível 
aumento no preço, devido a 
diminuição dos confinamentos.

A Fazenda Guarita utiliza 
como ferramenta de seleção dois 
programas de melhoramento 
genético, um da Associação 
Nacional de Criadores e 
Pesquisadores (ANCP)  que é 
o Programa de Melhoramento 
Genético da Raça Nelore 
(PMGRN) e o outro da Associação 
Brasileira de Criadores de 
Zebu (ABCZ), o  Programa 
de Melhoramento Genético 
da Raça Zebuina (PMGZ). 
Seus os objetivos genéticos 
e morfológico  da Seleção é 
velocidade de desempenho 
(peso), precocidade de carcaça e 
melhor distribuição da carcaça.

SÉRIE

Campeão de exposições nos anos 50 Campeão de exposições nos dias atuais

Arquivo Pessoal - Fazenda Guarita

“O Brasil atingiu 
níveis fantásticos em 

qualidade de rebanho, 
tanto de raças puras 
quanto cruzamento 

industrial. Genética é 
Importantíssima para 

o mercado, o frigorífico 
deveria pagar um 
valor adicional por 

uma entrega de carne 
com mais gordura, 
marmorizado, etc. 

Porém, ele consegue ser 
mais forte que o criador  

nesse sentido”
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SÉRIE

A genética não é 
importante somente 
no mercado da 
pecuária. Quem 
investe em cavalos 

também faz questão de investir 
em animais com qualidade 
comprovada, como explica o 
criador do haras Prime Horse, 
Jamil Buchalla Filho. Ele começou 
a criar equinos da raça quarto de 
milha há 35 anos e desde 2007 
investe em genética.  

Quando começou comprar 
animais diferenciados, era 
muito comum os compradores 
buscarem potros e éguas novas 
dos Estados Unidos, país onde 
mais se investe em genética 
no quarto de milha, segundo 
ele. No mesmo período surgiu 
a oportunidade de trazer 
animais com ganho e produção 
comprovada geneticamente para 
seu haras e não pensou duas 
vezes. “Trouxe um garanhão que 
já tinha produzido campeões e 
gerado um resultado de US$4 
milhões ao seu dono e outro 
que era campeão mundial. Na 
minha leitura de mercado, as 
pessoas começaram a perceber 
que não bastava ter animais 
importados, eles precisavam 
ser diferenciados. Foi aí que 
comecei a vender sêmens 

deles”, compartilha. Os animais 
de destaque, aos quais ele se 
refere, são os garanhões Bodee 
Boonsmal e Bet on Me 498.

MUDANÇA
Para o criador, a mudança de 

olhar sobre o uso do cavalo, não 
o restringindo à lida na fazenda, 
ajudou muito a popularizá-lo. 
Para ele, trata-se de um animal 
sagrado, e se antes era visto como 
um supérfluo, hoje é essencial 
para os apreciadores por sua 
versatilidade. “O mercado de 
cavalos é pulverizado, não é 
só fazendeiro que tem. Hoje 
qualquer um pode ter, porque 
as pessoas podem colocar em 
centros de treinamento e aí 
entra a importância da genética 
boa, porque o comprador não 
pode errar, quer o cavalo com a 
qualificação certa. Investindo em 
genética você tem retorno porque 
as pessoas buscam os criadores 
com animais qualificados”, diz.

As qualidades valorizadas são: 
habilidade, mansidão e aptidão. 
Animais supercomprovados em 
qualidade, como os criadores 
costumam se referir, transmitem 
essas habilidades a seus filhos. 
Na raça quarto de milha existem 

três linhagens: cavalo de 
trabalho, de conformação (que é 
de beleza) e o cavalo de corrida. 
Eles também são utilizados em 
30 modalidades esportivas.

O foco da Prime Horse são 
os cavalos de trabalho, que é 
bom para o team roping, laço 
de bezerro, laço comprido, 
ranch sorting, entre outros. O 
melhoramento genético ocorre 
por meio do acasalamento 
dirigido. “O mercado de cavalos 
é nacional e gera mais empregos 
que a indústria automobilística. 
Ele é um animal de integração 
familiar, hoje também utilizado 
em clínicas de reabilitação, 
entre outras ati vidades”, explica 
Buchalla Filho. Sua unidade de 
reprodução fica em Araçatuba e a 
unidade de criação, em Castilho.

Galopes de Qualidade
Bet on Me 498

Para Buchalla 
Filho, cavalo 
é um animal 

sagrado
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Desde maio, acontece 
em Araçatuba um 
programa de 
v i t i c u l t u r a 
promovido 

pelo Sindicato Rural da 
Alta Noroeste (Siran) e 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural 
(Senar), em parceria 
com a Prefeitura. 

O programa é 
composto por sete 
módulos e termina em 
dezembro. Os produtores já 
receberam orientações sobre 
a escolha da área, produção de 
mudas e implantação de vinhedo. 
O sistema adotado na propriedade-
modelo, onde as aulas práticas 
são ministradas é o de parreira, 
também conhecido como latada. 
Trata-se de uma estrutura onde as 
videiras se apoiam em grades.

Odenir Rossafa Garcia, instrutor 
do Senar, explica que a aceitação do 
programa entre os produtores foi 
muito positiva e, devido à demanda, 
foi necessário estabelecer alguns 
critérios para formar a primeira 
turma. “Estão participando as 
lideranças de bairro e de associações 
de produtores rurais. Nos próximos 
anos, vamos replicar o programa, 
para isso, teremos uma unidade-
modelo, para mostrar os manejos e 
variedades”, conta o instrutor. Neste 
ano, os participantes trabalharão 
com pelo menos nove variedades 
apropriadas para se desenvolver 
na região: centenial (sem semente), 
benitaka, itália, rubi, brasil, núbia, 
moscato, a red globe e niagara 

rosada.
Garcia explica que a safra da 

uva é anual e que cada pé produz 
em média 15 a 20 quilos da 
fruta. A área de implantação do 
vinhedo-modelo fica no bairro 
rural Córrego da Divisa, possui 
940m² e será composta por 150 
videiras. A expectativa é de uma 
produção superior a uma tonelada. 
Embora o custo de implantação 
seja alto, o especialista diz que é 
um investimento que se dilui ao 
longo dos 40 a 50 anos de vida 
útil produtiva de cada planta. O 
quilo da fruta pode ser vendido no 
atacado entre R$ 5 e R$ 6.

PRÓXIMOS PASSOS
As próximas aulas serão de 23 a 

25 de agosto. O módulo será sobre 
manejo e tratos culturais. No último 
encontro, sobre a implantação do 
parreiral, realizado de 26 a 28 de 
julho, os participantes já realizaram 
o plantio de porta-enxerto.  Daqui 
a quatro meses, eles estarão 

realizando o processo de garfagem, 
onde escolherão as variedades. 

O instrutor explica que o 
enxerto escolhido e mais 

apropriado é o IAC 572 
Jales, desenvolvido 
pela Embrapa de Jales 
(Vinho e Uvas Jales), 
resistente à praga 
chamada Filoxicera.

FUTURO
Cristiane Sakuma, que 

trabalha na propriedade rural 
da família, no bairro Água Limpa, 
está entusiasmada com a novidade 
e já tem planos com o cultivo. 
“É uma coisa nova pra gente, 
nosso conhecimento era mais 
sobre bananas, estou gostando 
da viticultura. Eu quis participar 
porque adoro a fruta e, como já fiz 
o programa do Senar de produção 
de orgânicos, quero aliar os 
aprendizados e ter uma plantação 
bem natural”, disse Cristiane.

O foco do programa é a produção 
de uvas de mesa, para venda in 
natura e para grandes redes de 
supermercados. A maioria da fruta 
consumida na região, atualmente, 
vem do Paraná e Rio Grande do Sul. 

Para os próximos anos, a ideia 
é criar novas capacitações e 
difundir a cultura em toda a região. 
Quando houver uma produção 
razoável, também proporcionarão 
aprendizagem para agroindústria, 
para processamento de sucos e 
vinhos.

Nove espécies de uvas serão 
cultivadas em Araçatuba

PROGRAMA

Programa de viticultura, formado por 16 produtores da cidade, está 
em fase de implantação de parreiral em propriedade-modelo
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Conhecimento previne acidentes e reduz custos 

Com a tecnologia cada vez 
mais presente no dia a 
dia do campo, participar 
de treinamentos espe-
cíficos para se adequar 

a essa realidade é essencial. Para 
dar ajudar o produtor nessa tarefa, 
o Senar, com o apoio do Siran, pro-
moveu de 24 a 28 de julho, um cur-
so de manutenção e operação de 
tratores agrícolas, em Guararapes. 

O instrutor José Eduardo de An-
drade explica que a aprendizagem 
foi dividida em três etapas: teoria 
aliada à apresentação de peças 
e filmes; treinamento prático de 
manutenção e prática de operação 
com um trator New Holland mo-
delo 7010, usando um implemento 
Triton para  rebaixamento de vege-
tação pós-colheita de sorgo. Onze 
participantes, entre eles produto-
res e colaboradores de proprieda-
des da cidade, participaram.

Andrade explica que a capaci-
tação é importante para diminuir 
o número de acidentes no campo 

com máquinas agrícolas, entre 
outras vantagens. “Com o conhe-
cimento, os participantes passam 
fazer a manutenção de acordo com 
a necessidade da máquina, o que 
ajuda a aumentar a vida útil dela. 
É importante que o produtor faça, 
porque se ele capacita só os funcio-
nários, não percebe a necessidade 
de municiá-los com condições para 
tratar melhor o equipamento. Tam-
bém para não exigir tanta velocida-
de deles para fazer as tarefas, pre-
servar as máquinas e dar condições 
para eliminar os riscos de aciden-
tes”, detalha. 

A diminuição do custo da produ-
ção é outro fator relevante. Cada 
pneu de um trator custa até R$ 11 
mil, dependendo do modelo. Na fal-
ta de orientação, o produtor pode 
perdê-lo facilmente, usando a pres-
são errada ou deixando o trator 
desbalanceado, por exemplo. 

MECANIZAÇÃO
“O produtor já sabe que é impra-

ticável a rentabilidade no processo 
agropecuário se não utilizar a tec-
nologia disponível, desde genética, 
sementes melhoradas, aplicação de 
agrotóxico de maneira coerente até 
máquinas agrícolas”, diz o instrutor.

Roberto Kiyoshi Yaji, produtor de 
hortaliças em Guararapes, trabalha 
no campo há 10 anos e acredita que 
as aulas agregaram novos conheci-
mentos. “A gente acha que já sabe, 
mas tem muito detalhe envolvido. 
Uma das coisas que eu fazia errado 
era puxar o trator com cabo de aço, 
porém, no cabo acontece acidente; 
o certo é usar cambão. Também vi 
que fazia a limpeza do filtro de ma-
neira errada e aprendi a levantar o 
hidráulico com o trator desligado”, 
conta o participante. 

Para consultar onde e quando 
haverá outro curso de manuten-
ção e operação de tratores agrí-
colas na região, basta acessar o 
link “Agenda” no site do sindicato 
www.siran.com.br.

CURSO

Curso promovido em Guararapes mostrou na prática como 
operar e dar manutenção em tratores agrícolas
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ARTIGO

Primeiramente é a 
questão do pagamen-
to do ICMS pelo pro-
dutor rural em mera 
transferência de gado 

bovino entre propriedades ru-
rais de Estados diferentes. Por 
exemplo, o produtor transfere 
bezerros de sua propriedade ru-
ral do Mato Grosso do Sul para 
outra – também de sua proprie-
dade – no Estado de São Paulo e, 
por esta mera transferência, há 
a tributação do ICMS.

Recentemente, com apoio na 
Súmula 166, do Superior Tri-
bunal de Justiça, o Tribunal de 
Justiça paulista decidiu: “Os 
documentos reproduzidos pelo 
impetrante, às fls. 19/25, 26, 
27/30, 31/41, 42 e 44/46, de-
monstram que as referidas fa-
zendas são de sua propriedade. 
Ocorre que, conforme o enten-
dimento jurisprudencial sobre a 
matéria, o simples deslocamen-
to de mercadorias entre esta-
belecimentos do mesmo contri-
buinte do ICMS não constitui ato 
de comércio, sujeito à incidência 
do tributo, pois não há circula-
ção de mercadorias, operação 
que é considerada fato gerador 
do imposto e se caracteriza pela 
mudança de titularidade do 
bem”.

O produtor rural, então, não é 
obrigado a pagar ICMS em mera 
transferência de gado entre suas 
propriedades e, se pago, tem di-
reito de exigir a restituição do 
tributo exigido ilegalmente.

Outro tema importante e que 
tem sido enfrentado pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado de São 
Paulo é a questão dos juros apli-

cados pelo Estado  em relação 
aos tributos desse Estado, em 
especial o ICMS.

Quando não há o pagamen-
to do tributo pelo contribuinte, 
quando o pagamento é feito de 
forma atrasada ou quando é la-
vrado auto de infração, o Estado 
cobra o total do débito aplican-
do multa e juros sobre o prin-
cipal do tributo. Além disso, os 
juros também incidirão sobre o 
valor da multa.

Dessa forma, entendemos que 
em muitos casos o contribuinte 
adere aos parcelamentos incen-
tivados pelo Estado, conhecidos 
como PEP, e que, nesses casos, 
por mais que haja abatimento 
de percentagem dos juros, te-
mos que os valores ilegais per-
manecem.

Portanto, primeiramente, é re-
comendável que o contribuinte 
que tenha débitos junto ao Esta-
do de São Paulo, discuta os juros 
aplicados, mesmo que já tenha 
havido adesão a qualquer parce-
lamento.

Isso porque não se deve con-
cordar com a aplicação de taxa 

de juros superior ao aventado 
na Selic. 

A título exemplificativo, os ju-
ros aplicados pela Fazenda Esta-
dual Paulista nos casos de ICMS 
eram de 0,13% ao dia, de modo 
que em um ano teremos quase 
50% de aumento no valor do 
crédito tributário. Em contrapo-
sição, teremos a taxa Selic acu-
mulada em torno de 7% a 8% 
ao ano, nos anos 2011 e 2012, 
e que, muito embora tenha au-
mentado um pouco nos últimos 
dois anos, não tem superando 
15%. Então surge a questão do 
termo de confissão da dívida 
do parcelamento incentivado 
(PEP). Nesse caso, mais uma vez, 
vislumbramos que a adesão ao 
parcelamento, o que se confessa 
é a ocorrência do fato gerador, 
ou seja, o fato que dá origem ao 
pagamento do tributo, de modo 
que se pode discutir os juros 
aplicados, ainda mais quando 
ilegais.

Há julgados nas Câmaras de 
Direito Público do Tribunal de 
Justiça paulista que nos dão 
segurança para o possível ajui-
zamento dessa ação de revisão 
de juros, essas abalizadas por 
arguição de inconstitucionalida-
de favorável ao contribuinte jul-
gada pelo mesmo Tribunal. Ou 
seja, há fortes motivos para que 
o contribuinte se veja em situa-
ção favorável.

Fernando Ferrarezi Risolia e 
Bruno Gibran Bueno, advogados 
do Escritório Risolia Suto San-
tiago Moretti, em Araçatuba.
(18) 3621 6331
contato@risolia.adv.br

Duas questões sobre o ICMS

“O produtor rural, 
então, não é obrigado 

a pagar ICMS em 
mera transferência de 
gado entre suas pro-
priedades e, se pago, 
tem direito de exigir a 
restituição do tributo 
exigido ilegalmente”
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