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ATENDIMENTO DE PLEITO 
A FIESP – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo obteve mais uma importante vitória para a 
indústria, especialmente para os setores representados pelo SINICESP, SINIEM e SIMVEP. Em atendimento aos 
pleitos encaminhados ao Ministério da Fazenda, a Medida Provisória nº 612, publicada na Edição Extraordinária do 
DOU de 04/04/2013, promoveu as seguintes alterações na legislação tributária: 

 
LUCRO PRESUMIDO – LEI Nº 9.718/1998 
Foi atualizado o teto da receita bruta anual para apuração do Imposto de Renda com base no lucro presumido, no 
ano-calendário anterior igual ou inferior a R$ 72.000.000,00 ou a R$ 6.000.000,00, multiplicados pelo número de 
meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a 12 meses (art. 27 da MP 612/2013). 

 
INCLUSÃO DE NOVOS PRODUTOS NA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIOS – LEI Nº 12.546/2011 
Foram incluídos os códigos NCM 7310.21.90, 7323.99.00, 7612.10.00, 7612.90.11, 8309.10.00 do segmento de 
estamparia de metais e os códigos NCM 9603.10.00, 9603.29.00, 9603.30.00, 9603.40.10, 9603.40.90, 9603.50.00 
e 9603.90.00, do setor de vassouras, escovas e pincéis. Nesses casos, a medida provisória entra em vigor a partir 
de 1º de janeiro de 2014. 
 
ICMS – OPERAÇÕES COM BENS DESTINADOS À INTEGRAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO 
Em atendimento parcial a pleito da FIESP e do CIESP, o Governador do Estado de São Paulo decretou a inclusão 
de novos setores entre os beneficiados com os incentivos fiscais previstos no art. 29 das Disposições Finais e 
Transitórias do RICMS/SP em operações de aquisição de bens (nacionais ou importados) destinados à integração 
no ativo imobilizado. A inclusão foi efetuada por meio do Decreto n° 59.039, de 03.04.2013, publicado no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 04.03.2013, que produz efeitos desde a sua publicação. 

COMUNICADOS IMPORTANTES 
FIESP/CIESP apresentam nova proposta para aperfeiçoamento do Ajuste SINIEF 19/12  
(Ajuste SINIEF 19/12) 
A FIESP e o CIESP apresentaram nova proposta para aperfeiçoar a implementação das obrigações instituídas 
Ajuste SINIEF nº 19/12. A proposta visa, como a anterior, resguardar o sigilo das informações relacionadas ao 
custo das mercadorias e o segredo comercial das indústrias, de forma a atender aos Princípios do Sigilo de 
Informações, Livre Concorrência e Livre Iniciativa. Saiba mais... 
   
Medida Judicial contra disposições do Ajuste SINIEF 19/12 
O CIESP - Centro das Indústrias do Estado de São Paulo impetrou Mandado de Segurança Coletivo contra as 
disposições do Ajuste SINIEF 19/12 e da Portaria CAT 174/12, questionando a obrigatoriedade de informar na NF-e 
o custo das mercadorias importadas. A abertura dessa informação viola o segredo comercial das empresas e fere 
os princípios do Sigilo de Informações, da Livre Concorrência e da Livre Iniciativa. O Mandado de Segurança visa 
conseguir autorização judicial para os associados não se submeterem à obrigação de divulgar referidas 
informações, resguardando-os de possíveis autuações. A medida liminar foi indeferida e o recurso cabível contra 
esta decisão foi interposto e aguarda julgamento. Oportunamente informaremos o resultado.  
 
Declarada a Inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e do PIS/PASEP no cálculo de PIS/PASEP 
e COFINS – importação 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional a inclusão do ICMS, bem como do 
PIS/Pasep e da COFINS, na base de cálculo dessas mesmas contribuições sociais incidentes sobre a importação 
de bens e serviços. Saiba mais... 
 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/regulamento_icms/textoricms.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/regulamento_icms/textoricms.htm
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-ajuste-sinief-adriana-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-re-559937-ana-fischer.pdf
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SEFAZ-SP divulga taxa de juros aplicável em abril de 2013 aos débitos vencidos de ICMS  
(Comunicado DA 16/2013) 
O valor da taxa de juros de mora aplicável de 1º a 30/04/2013 para os débitos e Multas Infracionais do ICMS será 
de 0,03% ao dia, ou 0,9% ao mês.  
 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPORTANTES 
 
DESONERAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA 
CESTA BÁSICA (MP nº 609/2013)  
Medida Provisória promove a desoneração de produtos 
que compõem a cesta básica da tributação das 
Contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, 
inclusive sobre importação.  A publicação saiu em 
edição extraordinária em 8 março de 2013.  
Saiba mais... 
 
Novos critérios de apuração e periodicidade de 
divulgação - Taxa de juros de mora aplicável 
aos débitos de ICMS (Resolução SF nº 21/2013)  
A Resolução altera os critérios de apuração e a 
periodicidade de divulgação da taxa de juros de mora 
incidente no pagamento de débitos fiscais. Publicado na 
imprensa oficial em 19/03/2013. Saiba mais... 
 
Alterações IPI - Setor Automotivo  
(Decreto Federal n° 7.971/2013)  
Prorroga as reduções da alíquota do IPI para o setor 
automotivo até 31 de dezembro de 2013. Altera a 
redação de algumas Notas Complementares ao 
Capítulo 87 da TIPI. Saiba mais... 
 
Procedimentos para habilitação ao gozo dos 
benefícios fiscais referentes à realização dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no 
Brasil (Instrução Normativa RFB n° 1.335/2013)  
O CIO ou o RIO 2016 deverá requerer a 
habilitação das pessoas físicas ou jurídicas para 
gozo dos benefícios fiscais em questão, e na 
impossibilidade destes, o requerimento competirá 
à Autoridade Pública Olímpica (APO), consórcio 
público constituído pela União, o Estado do Rio de 
Janeiro e o Município do Rio de Janeiro sob a 
forma de autarquia em regime especial. Saiba 
mais... 
 
Confira os ATOS COTEPE do mês:  
1. Ato COTEPE/ICMS 05/2013: altera o Ato 
COTEPE/ICMS 33/11, que dispõe sobre o leiaute 
do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-e-SAT) e 
sobre as especificações técnicas para fabricação e 

desenvolvimento do Sistema de Autenticação e 
Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), 
conforme previsto no § 4º da cláusula segunda do 
Ajuste SINIEF 11/10, de 24 de setembro de 2010. 
O Cupom Fiscal eletrônico é a versão digital do 
atual cupom fiscal destinado aos consumidores em 
geral. Foi alterado o caminho eletrônico da 
especificação técnica no site do CONFAZ. 
 
2. Ato COTEPE/ICMS 06/2013: altera o Anexo 
Único do Ato Cotepe ICMS nº 10/08, que relaciona 
as empresas prestadoras de serviços de 
telecomunicações beneficiadas com regime 
especial de apuração e escrituração do ICMS de 
que trata o Convênio ICMS 126/98, que dispõe 
sobre a concessão de regime especial, na área do 
ICMS, para prestações de serviços públicos de 
telecomunicações. 
 
3. Ato COTEPE/ICMS 07/2013: Orienta o 
preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e 
em situações específicas que geram dúvidas pelos 
Contribuintes do ICMS. Também aprova o 
documento de Orientação de Preenchimento da 
NF-e, versão 1.05. Em suma, é uma versão 
atualizada do manual para o preenchimento da 
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que será lançada 
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária  
(Confaz).  
 
4. Ato COTEPE/ICMS 08/2013: Altera o Ato 
COTEPE/ICMS 32/11, que dispõe sobre o Manual 
de Orientação do Sistema de Autenticação e 
Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT), 
que estabelece a disciplina geral e as 
especificações técnicas básicas do SAT, conforme 
previsto no § 4º da cláusula segunda, no § 2º da 
cláusula quarta e na cláusula sexta, todos do 
Ajuste SINIEF 11/10, de 24 de setembro de 2010. 
 
5. Ato COTEPE/ICMS 09/2013: dispõe sobre a  
especificação de requisitos do Programa Aplicativo 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-mp-no-609-de-2013-ana-fischer.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-resolucao-sf-no-21-de-2013-adriana-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-7971-de-2013-ana-fischer.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-in-rf-no-1335-de-2013-adriana-roder.pdf
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Fiscal - Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) e do 
Sistema de Gestão utilizado por estabelecimento 
usuário de equipamento ECF e revoga o Ato 
COTEPE/ICMS 06/08. 
 
Alteração do Decreto do Programa Especial de 
Parcelamento – PEP do ICMS no Estado de São 
Paulo (Decreto Estadual n° 58.921/2013)  
Este Decreto faz uma correção técnica no sistema do 
desconto sobre o valor dos débitos exigidos por meio de 
Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM não 
inscritos em dívida ativa.  Saiba mais... 
 
Mudanças para apropriação e utilização de 
crédito acumulado do ICMS por contribuinte 
que realize saídas de carne e demais produtos 
comestíveis resultantes do abate de aves, gado 
e leporídeos (Decreto Estadual n° 58.922/2013)  
A alteração estende a concessão de regime especial 
para apropriação e utilização de crédito acumulado do 
ICMS por contribuinte que realize saídas de carne e 
demais produtos comestíveis resultantes do abate de 
aves, gado e leporídeos, também para os contribuintes 
classificados no código 1510-6 da CNAE. Beneficia o 
setor de curtimento e os estabelecimentos. 
 Saiba mais... 
 
Alterações no Regulamento do ICMS:  
1. (Decreto Estadual n° 58.918/2013)  
Estabelece o procedimento do contribuinte 
paulista para recolhimento do imposto 
correspondente ao valor do benefício ou incentivo 
nas operações interestaduais beneficiadas ou 
incentivadas sem fundamento em Convênio ou 
Protocolo do CONFAZ.  
 
2. (Decreto Estadual n° 58.920/2013)  
Prorroga, por prazo indeterminado, a vigência dos 
benefícios fiscais que vencem durante o ano de 
2013, relativos às operações com suco de laranja, 
leite longa vida, iogurte e leite fermentado, 
previstos nos Anexos II e III do RICMS/SP. 
  
3. (Decreto Estadual n° 58.923/2013)  
Altera o artigo 52 do ICMS, com efeitos desde 
1º/01/2013, para incluir a alíquota interestadual de 
4% nas operações com bens e mercadorias 
importadas do exterior, em conformidade com o  
disposto na Resolução 13/2012. 
 
4. (Decreto Estadual n° 58.924/2013)  

Altera o artigo 400-F e 400-G do RICMS, referentes ao 
diferimento de ICMS nas operações com insumos da 
indústria de aminoácidos. Saiba mais... 
 
Disciplinados os procedimentos 
administrativos necessários à liquidação de 
débitos fiscais do ICM e ICMS  
(Resolução Conjunta SF/PGE 01/2013)  
A Resolução disciplina os procedimentos administrativos 
necessários à liquidação de débitos, nos termos do 
Decreto 58.811/2012, que instituiu o Programa Especial 
de Parcelamento – PEP do ICMS no Estado de São 
Paulo. Saiba mais... 
 
Política Nacional para os Trabalhadores Rurais  
Empregados (Decreto Federal nº 7.943/2013)  
Fortalece os direitos sociais dos trabalhadores rurais  
empregados. Saiba mais... 
 
Regulada contratação no comércio eletrônico 
(Decreto Federal nº 7.962/2013)  
Regulamenta o Código de Defesa do Consumidor para 
dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, que 
abrange aspectos como informações claras a 
respeito do produto, serviço e do fornecedor, 
atendimento facilitado ao consumidor e respeito ao 
direito de arrependimento. Entra em vigor sessenta 
dias após data de publicação de 15 de março de 2013.  
Saiba mais... 
 
Instituído o Plano Nacional de Consumo e 
Cidadania e criada a Câmara Nacional das 
Relações de Consumo  
(Decreto Federal nº 7.963/2013)  
O Decreto institui o Plano Nacional de Consumo e 
Cidadania com a finalidade de promover a proteção e 
defesa do consumidor em todo o território nacional, por 
meio da integração e articulação de políticas, programas 
e ações. Será executado pela União em colaboração 
com Estados, Distrito Federal, Municípios e com a 
sociedade.  Saiba mais... 
 
Ajuste de preços de medicamentos  
(Resolução CMED nº 1/2013)  
Estabelece os critérios de composição de fatores para o 
ajuste de preços de medicamentos de 30 de março de 
2013. Saiba mais... 
 
Instituído o “Projeto Integra SP – Lavoura, 
Pecuária e Floresta”  
(Decreto Estadual n° 58.930/2013)  
A finalidade do projeto é de recuperar as áreas degradadas 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-no-58921-de-2013-adriana-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-no-58922-de-2013-adriana-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-no-58923-de-2013-adriana-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-resolucao-conjunta-sf-pge-1-de-2013-adriana-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-federal-no-7943-de-2013-natanael.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-federal-no-7962-de-2013-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-federal-no-7963-de-2013-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-resolucao-cmed-no-1-de-2013-adriana-roder.pdf
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e desenvolver sistemas integrados de produção agropecuária. Saiba mais... 

ARTIGO 
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS E O STATUS DA AÇÃO DIRETA DE 
CONSTITUCIONALIDADE Nº 18  
Com a declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS, do PIS/ COFINS na base de cálculo do PIS/COFINS-
Importação, o “leading case” da inclusão do ICMS no cálculo do PIS/COFINS exigidos sobre a receita auferida na  
comercialização interna de produtos ressurgiu em diversos informativos da área tributária e na página principal do 
Supremo Tribunal Federal. Leia mais...                                                          
Ana Cristina Fischer – Advogada – DEJUR/FIESP 

JURISPRUDÊNCIA 
Superior Tribunal define que não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais 
Súmula 498 do Superior Tribunal de Justiça 
O conflito refere-se à incidência, ou não, do imposto de renda sobre os valores da condenação à indenização por danos 
morais. Leia mais...                                                          

NOTÍCIA 
Jucesp passará a emitir CNPJ no Estado de São Paulo 
Iniciativa estará disponível na sede da Junta Comercial, nos 24 escritórios regionais e nos 73 postos de serviços da 
Jucesp  
A partir desta segunda-feira, 11, a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), autarquia vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, passará a emitir o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
disponibilizado junto com o Número de Inscrição no Registro de Empresas (NIRE). A iniciativa estará disponível na sede 
da Junta Comercial, nos 24 escritórios regionais e nos 73 postos de serviços da Jucesp. O objetivo é que o 
empreendedor paulista possa obter o NIRE, o CNPJ e a Inscrição Estadual (IE), da Secretaria da Fazenda, num único 
processo. Fonte: Governo do Estado de São Paulo – 11.03.2013 

EVENTOS 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DA FIESP realizará Seminário no próximo dia 23 de abril sobre o tema “PEP - Programa Especial 
de Parcelamento do ICMS do Estado de São Paulo”, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. Paulista, 1313 – 15º andar 
(Espaço Nobre), com início às 8h30, que contará com a participação do Dr. Andrea Sandro Calabi (Secretário de Fazenda do 
Estado de São Paulo), dos Drs. Elival da Silva Ramos e Eduardo José Fagundes (Procurador e o Subprocurador Geral do Estado 
de São Paulo) e do Dr. José Paulo Neves (Presidente do TIT - Tribunal de Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo). As inscrições podem ser feitas pelo site www.fiesp.com.br Participe!  
 
GRUPO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIOS DA FIESP/CIESP realizará sua reunião no próximo dia 10 de abril sobre o tema “Novos 
Rumos do Direito Tributário e a Política de Meio Ambiente”, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. Paulista, 1313 – 10º andar 
(Auditório), com início às 14h30. As inscrições podem ser feitas pelo site www.fiesp.com.br Participe!  
 
GRUPO DE ESTUDOS DE DIREITO CONCORRENCIAL DA FIESP/CIESP realizará sua reunião no próximo dia 18 de abril sobre o 
tema “Modelos de Controle Concorrencial dos Bancos: Condutas e Estruturas”, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. 
Paulista, 1313 – 10º andar (Auditório), com início às 14h. Em breve as inscrições poderão ser feitas pelo site www.fiesp.com.br 
Participe!  

EQUIPE TÉCNICA 
Diretor Titular do Departamento Jurídico da FIESP e CIESP: Helcio Honda | Gerente DEJUR FIESP: Alexandre Ramos. Coordenadora: Ana Carolina 
Camargo Herrera | Gerente DEJUR CIESP: Rogério Domene. Advogada: Elaine Karine Gomes de Souza| Edição: Graziela Guerra.  
Colaboraram com esta edição: Ana Cristina Fischer, Adriana Roder, Cristiane A. M. Barbuglio, Izabel C. Francisco, Natanael Rodrigues Cid, Camila 
Selek Castanheira. Comentários e sugestões: E-mail: cdejur@fiesp.org.br Acesse o nosso link “jurídico” no site da FIESP e confira a análise 
completa acerca de diversos temas, além dos materiais das últimas reuniões dos Grupos de Estudos, bem como as Cartilhas de Direito 
Concorrencial e SPED atualizadas.  Conexão Jurídica é uma publicação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), de caráter meramente informativo. Sua eventual adoção para casos concretos exigirá o exame dos 
fatos e aspectos circunstanciais próprios de cada situação, devendo-se levar em conta que outros posicionamentos podem existir sobre a matéria. 

mailto:cdejur@fiesp.org.br
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-decreto-no-58930-de-2013-adriana-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-sumula-498-stj-natanael-e-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-04/edicao-4-a-inclusao-do-icms-na-base-de-calculo-do-pis-e-da-cofins-e-o-status-da-adi-18-ana-fischer.pdf
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