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ATENDIMENTO DE PLEITO 
Prorrogação do prazo de adesão ao REFIS e Desoneração da Folha de Pagamento  

Dentre outras importantes medidas direcionadas à área tributária, a Medida Provisória nº 651 (DOU 10/07/2014) atendeu 

parcialmente a um importante pleito da FIESP: a conversão da desoneração da folha de pagamento de forma 

permanente. A alteração ocorreu por meio da exclusão do prazo de 31 de dezembro de 2014 dos arts. 7º, 8º e 9º da lei 

nº 12.546/2011. Continue lendo... 

 

EM DESTAQUE 
Portaria Conjunta 13 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil 

estabelece as condições a serem observadas para adesão ao REFIS da Copa (Portaria Conjunta 

PGFN/RFB nº 13) 

Foi publicada Portaria Conjunta nº 13 estabelecendo as condições a serem observadas para adesão ao REFIS da Copa, 

tanto para o pagamento à vista, como para o parcelamento (art. 2º da Lei nº 12.996/2014 e arts. 34 e 40 da MP 

651/2014) de débitos administrados pelas autarquias e fundações públicas federais e os débitos de qualquer natureza, 

tributários ou não tributários, com a RFB e PGFN. Continue lendo... 
 

Parcelamento de débitos previdenciários – REFIS DA CRISE (vencimentos até 30/11/2008)  

(Instrução Normativa RFB nº 1.482) 

Os débitos relativos a contribuições sociais devidas por contribuinte individual, segurado especial ou empregador 

doméstico (alíneas “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991) poderão ser incluídos no regime especial 

de pagamento e parcelamento de débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Secretaria da 

Receita Federal do Brasil (RFB), de que tratam os arts. 1º a 13 da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, conhecido 

como REFIS da Crise. Continue lendo... 
 

Procuradoria-Geral Federal dispõe sobre o parcelamento extraordinário de débitos de que trata a Lei 

nº 12.249/2010, segundo os prazos e condições estabelecidas pela Lei nº 12.996/2014 e Medida 

Provisória nº 651/2014 (Portaria PGF nº 563/2014) 

A Portaria, editada pela Procuradoria Geral Federal, dispõe sobre as condições para adesão ao parcelamento 

extraordinário autorizando o pagamento, à vista ou o parcelado em até 180 meses, de débitos administrados pelas 

autarquias e fundações públicas federais (exceto Inmetro e Cade) e os débitos de qualquer natureza, tributários ou não 

tributários, com a Procuradoria-Geral Federal. Continue lendo... 

 

SEFAZ-SP divulga taxa de juros de mora aplicável, em agosto/2014, aos débitos vencidos de ICMS  

(Comunicado DA 42/2014) 

O valor da taxa de juros de mora aplicável de 1º a 31/08/2014 para os débitos e multas infracionais do ICMS será de 

0,04% ao dia ou 1,24% ao mês. Publicado no DOE em 11/07/2014. 
 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPORTANTES  
 

1. CONSTITUCIONAL 

Segurança viária (Emenda Constitucional nº 82/2014) 

Com a promulgação da Emenda, o artigo 144 da Carta 

Política passa a vigorar acrescido do parágrafo 10, que 

disciplina a segurança viária no âmbito dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. Saiba mais... 

 

2. TRIBUTÁRIO 

Prorrogação da alíquota reduzida do IPI para 

Laminados, Paineis de Madeira, Móveis e 

Luminárias (Decreto Federal nº 8.280/2014)  

A modificação refere-se a prorrogação das alíquotas 

reduzidas do IPI para 31 de dezembro de 2014, 

conforme código NCM especificado. Saiba mais... 

http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-prorrogacao.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-p-13.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-parcelamento.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-portaria-pge-563.pdf
http://www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=/2014/executivo%2520secao%2520i/abril/11/pag_0021_F4P07OT87FINGe9US67V4QMA9HO.pdf&pagina=21&data=11/04/2014&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100021
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-ec-82.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-decreto-federal-n-8280.pdf
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Parcelamento de débitos de empresas controladas e 

coligadas (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 11/2014)  

A Portaria Conjunta PGFN/RFB regulamenta as 

diretrizes em relação ao parcelamento de débitos junto 

à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e à 

Secretaria da Receita Federal do Brasil relativos o IRPJ 

e CSLL. Publicado no DOU em 14/07/2014.  

Saiba mais... 

 

3. PROCESSUAL 

Proteção do patrimônio público e social na ação 

civil pública (Lei Federal nº 13.004/2014)  

Altera a Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil 

pública de responsabilidade por danos causados ao 

meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e 

da outras providências, para incluir a proteção do 

patrimônio público e social. Saiba mais...  

 

4. REGULATORIO 

Formulário utilizado na compra e venda de moeda 

estrangeira perante o Banco Central do Brasil deixa 

de ser exigido para determinadas operações (Lei 

Federal nº 13.017/2014)  

A Lei dispõe sobre a não obrigatoriedade de utilização 

do formulário perante o Banco Central do Brasil nas 

operações de compra e venda de moeda estrangeira de 

até o equivalente US$ 10.000,00. Saiba mais... 

 

Contratos de compra e venda de energia elétrica e 

cessão de energia e de potência firmados no ACL  

(Resolução Normativa ANEEL nº 611/2014)  

A Agência Nacional de Energia Elétrica editou 

Resolução Normativa que estabelece critérios e 

condições para o registro de contratos de compra e 

venda de energia elétrica e de cessão de montantes de 

energia elétrica e de potência, firmados no Ambiente de 

Contratação Livre – ACL, e dá outras providências. 

Saiba mais... 

 

Relação de mensagens educativas de trânsito 

(Portaria DENATRAN nº 99/2014)  

A Portaria elenca as mensagens educativas de trânsito 

a serem utilizadas nacionalmente, em toda peça 

publicitária destinada à divulgação ou promoção, nos 

meios de comunicação social, de produtos oriundos da 

indústria automobilística ou afins. Saiba mais... 

 

5. AMBIENTAL  

Métodos alternativos no uso de animais em 

atividades de pesquisa no Brasil  

(Resolução Normativa CONCEA nº 17/2014)  

A Resolução dispõe sobre o reconhecimento destes 

métodos alternativos no uso de animais em atividades 

de pesquisa no Brasil e determina que as instituições 

interessadas em validá-los deverão estar associadas à 

Rede Nacional de Métodos Alternativos (Renama). 

Saiba mais... 

 

Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 

Naturais estabelece procedimentos em relação aos 

requerimentos de aprovação da localização de 

Reserva Legal, com a efetiva implantação do CAR 

(Portaria CBRN nº 8/2014)  

A Portaria estabelece procedimentos a serem realizados 

pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 

Naturais - CBRN, em relação aos requerimentos de 

aprovação da localização de Reserva Legal, 

considerando a efetiva implantação do Cadastro 

Ambiental Rural – CAR. Saiba mais... 

 

Termos de Compromisso de Compensação 

Ambiental (Resolução SMA nº 61/2014)  

A Secretaria do Meio Ambiente publicou Resolução que 

fixa procedimento para celebração dos Termos de 

Compromisso de Compensação Ambiental, e aprova os 

respectivos modelos, bem como os modelos dos 

Termos de Quitação Parcial e Definitivo de 

Compensação Ambiental, conforme estabelecido pelo 

Decreto 60.070/2014. Saiba mais...  

ARTIGOS 
Principais Problemas Atuais da Substituição Tributária do ICMS 

A utilização do instituto da substituição tributária progressiva no ICMS (ICMS-ST) como mecanismo de maximização da 

arrecadação tributária estadual, notadamente a partir dos anos 2000, tem levado a graves consequências do ponto de 

vista jurídico e econômico. Continue lendo... 

Fábio Semeraro Jordy - Advogado DEJUR/FIESP 

Principais impactos do Marco Civil da Internet para a Indústria 

No último dia 23 de junho entrou em vigor o Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), responsável por estipular os 

http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-portaria-n-11.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-lei-n-13004.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-lei-federal-n-13017.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-resolucao-611.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-portaria-denatran-99.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-resolucao-17-.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-portaria-cbrn-n-8.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-resolucao-61.pdf
http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-artigo.pdf
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fundamentos, princípios, objetivos, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Apesar de algumas incertezas que 
ainda existem sobre a efetiva aplicação de pontos específicos da norma, certo é que alguns aspectos principais já estão 
consolidados e precisam ser observados com muita atenção pelos membros da indústria. Continue lendo... 
 

Drs. Renato Opice Blum / Caio César Carvalho Lima 
Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Regulatório da FIESP/CIESP                                                                                                        

NOTÍCIAS  

Plano Municipal para Pessoas com Deficiência recebe sugestões até agosto 

Os interessados em contribuir com o desenvolvimento e aperfeiçoamento do Plano Municipal de Ações Articuladas para 

Pessoas com Deficiência, o São Paulo Mais Inclusiva, pode acessar o site www.saopaulomaisinclusiva.prefeitura.sp.gov.br, 

conhecer em detalhes todas as suas 70 ações e opinar sobre cada uma delas. A ferramenta possui recursos de 

acessibilidade, como tradução para Língua Brasileira de Sinais (Libras) e compatibilidade com os principais softwares de 

leitura de tela. A minuta participativa estará aberta à população até o dia 31 de agosto. Após este prazo, as contribuições 

serão sistematizadas e avaliadas as possibilidades de incorporação ao plano inicial. Continue lendo...  
Fonte: Prefeitura/SP 

 

JURISPRUDÊNCIA  

Contaminação do solo e dos lençóis freáticos ocasionada por produtos usados na fabricação de postes, 

é acidente de consumo.  

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, AES Sul Distribuidora Gaúcha de 

Energia e AES Florestal interpuseram agravos regimentais visando afastar a prescrição quinquenal aplicada em ação de 

indenização por dano ambiental, classificado como acidente de consumo. Tais agravos tiveram provimento negado pela 

3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Continue lendo... 

 

EVENTOS  

Departamento Jurídico da FIESP realizará Seminário no próximo dia 13 de agosto de 2014 sobre o tema “Tribunal 
de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo: debate sobre questões polêmicas e controvérsias relativa aos 
Impostos Estaduais”, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. Paulista, 1313 – Auditório do 4º andar, com início às 
14h. Em breve as inscrições estarão abertas. Participe! 

Grupo de Estudos de Direito Concorrencial da FIESP/CIESP realizará sua reunião no próximo dia 14 de agosto de 

2014 sobre o tema “Ação de cartéis após o controle da rivalidade interna”, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. 

Paulista, 1313 – Sala 1.150, com início às 14h, que contará com a presença do Dr. Márcio de Oliveira Júnior, 

Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Em breve as inscrições estarão abertas. 

Participe! 

 

Mesa de Debates do Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Regulatório da FIESP/CIESP, a realizar-se às 
14h, no dia 22 de agosto de 2014, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. Paulista, 1313 – 10º andar (Auditório), 
sobre o tema “Os entraves da regulação no dia a dia das empresas (ANEEL, ANVISA e ANATEL)”. Em breve as 
inscrições estarão abertas. Participe! 

EQUIPE TÉCNICA 
Diretor Titular do Departamento Jurídico da FIESP e CIESP: Helcio Honda | Gerente DEJUR FIESP: Alexandre Ramos. Coordenador: Caio Cesar 

Braga Ruotolo | Coordenadora NAL: Alessandra Cristina Nascimento da Mota | Gerente DEJUR CIESP: Rogério Domene. Advogada: Elaine Karine 
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http://az545403.vo.msecnd.net/uploads/2014/08/edicao-7-principais-impactos.pdf
http://www.saopaulomaisinclusiva.prefeitura.sp.gov.br/
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