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EM DESTAQUE 
 
MP REVOGA REGIME TRIBUTÁRIO DE TRANSIÇÃO - RTT (Medida Provisória nº 627/2013) 
A Medida Provisória alterou as normas de tributação de lucros e dividendos de controladas e coligadas de empresas 
brasileiras no exterior, modificou diversos itens da legislação do IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS e revogou o 
Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela Lei 11.941/2009. Saiba mais... 
 
PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE IRPJ E CSLL POR CONTROLADA OU COLIGADA NO EXTERIOR 
(Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 11/2013) 
De acordo com a nova Portaria Conjunta, a quantidade de parcelas relativas aos débitos de Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) foi majorada de até 120 (cento e 
vinte) para até 180 (cento e oitenta) parcelas. O parcelamento contempla débitos relativos a fatos geradores 
ocorridos até 31/12/2012, e não débitos vencidos até esta data. A Portaria disciplinou as regras do art. 40 da Lei nº 
12.865/2013, com redação dada pela Medida Provisória nº 627/2013. Publicada no D.O.U. de 26/11/2013. Saiba 
mais... 
 
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) EM PRODUTOS REVENDIDOS POR 
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL (Parecer Normativo SRF 24/2013) 
Como regra, não ocorre fato gerador do IPI na saída de estabelecimento industrial de produto fabricado por terceiro e 
por ele revendido. Todavia, haverá ocorrência do fato gerador nas saídas promovidas pelo estabelecimento adquirente 
dos produtos sempre que este for considerado equiparado a industrial pela legislação de regência do imposto.  
 
SECRETARIA DA FAZENDA PODE EXIGIR PRESTAÇÃO DE GARANTIA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 
TRIBUTÁRIAS (Portaria CAT n° 122, de 04/12/2013) 
A exigência de prestação da garantia do cumprimento de ob rigações tributárias futuras da concessão, alteração ou 
renovação da inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS será possível diante da existência de antecedentes 
fiscais desabonadores ou, ainda, de débito fiscal definitivamente constituído em nome das pessoas jurídicas 
interessadas, suas coligadas, controladas ou de seus sócios. Também será considerado o tipo de atividade econômica 
desenvolvida pelo estabelecimento. Publicado no D.O.E. em 05/12/2013. Saiba mais... 
 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ENTRE SÃO PAULO E RIO GRANDE DO NORTE PARA PRODUTOS QUE ESPECIFICA 
(Comunicado CAT n° 21/2013) 
O Comunicado trata da denúncia, pelo Estado do Rio Grande do N orte, do P rotocolo ICMS-46/92, que di spõe sobre a 
substituição tributária nas operações com açúcar, farinha de trigo, aguardente de cana, cerveja, chope, refrigerante e xarope 
ou extrato concentrado destinado ao preparo de refrigerante em máquina pré-mix ou post-mix. Desta forma, as operações 
interestaduais com os citados produtos, realizadas a partir de 7 de dez embro de 2013, por estabelecimento localizado no 
Estado de São Paulo, com destino ao Estado do Rio Grande do Norte, não mais estarão sujeitas à retenção por substituição 
tributária e demais obrigações previstas no referido Protocolo. Publicado no DOE de 07.12.2013. 
 
SEFAZ-SP DIVULGA TAXA DE JUROS DE MORA PARA DEZEMBRO/2013 (Comunicado DA nº 65/2013) 
O valor da t axa de j uros de mora aplicável de 1º a 31/12/2013, para os débitos e Multas Infracionais do ICMS, será de 
0,03% ao dia, ou 0,93% ao mês. Publicado no D.O.E. em 13/11/2013.  
 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS  
 
Base de cálculo do ICMS é reduzida nas operações 
com veículos militares (Decreto nº 59.977/2013) 

O Decreto alterou o RICMS com a intenção de reduzir a 
base de cálculo para que a carga tributária seja 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat1222013.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/portaria_cat/pcat1222013.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/comunicados_cat/ccat212013.htm
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-medida-provisoria-627.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-portaria-conjunta-pgfn-rfb-no-11-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-parecer-normativo-no-24-de-2013-adriana-bragato.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-portaria-cat-122-leandro.pdf
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equivalente a 4% nas operações com os veículos 
militares especificados. Saiba mais... 
 
Padarias e confeitarias poderão optar pelo regime 
especial de tributação (Decreto nº 59.781/2013) 
A norma prevê que o estabelecimento varejista que 
exerça as atividades de padaria ou confeitaria e que 
esteja classificado nos códigos 1091-1/02 e 4721-1/02 
do CNAE poderá optar pelo regime especial de 
tributação, ainda que o fornecimento de alimentação 
não seja sua atividade preponderante. Saiba mais... 
 
Conheça os CONVÊNIOS ICMS CONFAZ deste mês: 
a. CONVÊNIO ICMS CONFAZ 142/2013 – altera o 
Convênio que atribui ao consumidor de energia elétrica 
a responsabilidade pelo pagamento do imposto.  
Saiba mais... 
 
b. CONVÊNIO ICMS CONFAZ 143/2013 – altera o 
Convênio que dispõe sobre o regime de substituição 
tributária sobre as sucessivas operações relativas à 
circulação de energia elétrica. Saiba mais... 
 
c. CONVÊNIO ICMS CONFAZ 144/2013 – altera o 
Convênio que dispõe sobre o cumprimento de 
obrigações tributárias em operações com energia 
elétrica. Saiba mais... 
 
d. CONVÊNIO ICMS CONFAZ 146/2013 – autoriza a 
concessão de crédito presumido em substituição aos 
estornos de débitos decorrentes das prestações de 
serviços de telecomunicações. Saiba mais... 
 
e.  CONVÊNIO ICMS CONFAZ 148/2013 – autoriza o 
Estado de São Paulo a conceder redução da base de 
cálculo do ICMS nas operações com componentes de 
sistemas espaciais, nas condições que especifica. 
Saiba mais...  
 
f. CONVÊNIO ICMS CONFAZ 154/2013 – autoriza a 
exclusão da gorjeta da base de cálculo do ICMS.  
Saiba mais. 
 
Conheça as PORTARIAS CAT deste mês: 
a. PORTARIA CAT 113/2013 – esclarece sobre o 
levantamento de preços de cimento, destinado a 
subsidiar a fixação da base de cálculo do ICMS. Saiba 
mais... 
 

b. PORTARIA CAT 114/2013 – esclarece sobre o 
levantamento de preços de tintas, vernizes e outros 
produtos da indústria química destinado a subsidiar a 
fixação da base de cálculo do ICMS. Saiba mais... 
 
c. PORTARIA CAT 115/2013 – esclarece sobre o 
levantamento de preços de pneumáticos e afins 
destinado a subsidiar a fixação da base de cálculo do 
ICMS. Saiba mais... 
 
Fim do voto secreto na votação de perda de 
mandato de parlamentares e apreciação de veto do 
Executivo (Emenda Constitucional nº 76/2013) 
A Emenda Constitucional 76 altera a Constituição 
Federal para abolir a votação secreta nos casos de 
perda de mandato de Deputado ou Senador e de 
apreciação de veto. Saiba mais... 
 
Revogado Artigo do Código Brasileiro de 
Aeronáutica (Lei Federal nº 12.887/2013) 
Com a revogação, as aeronaves a serviço da 
Administração Indireta Federal, Estadual ou Municipal 
não são mais consideradas, para os efeitos do Código 
Brasileiro de Aeronáutica, aeronaves privadas. Saiba 
mais... 
 
Plano Nacional de Saneamento Básico  
(Decreto Federal nº 8.141/2013) 
O regulamento dispõe sobre o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB) e institui o Grupo de 
Trabalho Interinstitucional de Acompanhamento de 
Implementação do Plano Nacional de Saneamento 
Básico. Saiba mais... 
 
Estado de emergência fitossanitária e zoosanitária 
(Decreto Federal nº 8.133/2013). 
O Decreto determina que o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento pode declarar estado de 
emergência fitossanitária ou zoosanitária quando 
constatada situação epidemiológica que indique risco 
iminente de introdução de doença exótica ou praga 
quarentenária ausente no País. Saiba mais... 
 
Plano Nacional de Contingência para Incidentes de 
Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição 
nacional (Decreto Federal nº 8.127/2013) 
De acordo com o regulamento, o Plano Nacional de 
Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em 
águas sob Jurisdição Nacional (PNC) fixa 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-59977-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-59781-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-convenios-icms-confaz-142-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-convenios-icms-confaz-143-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-convenios-icms-confaz-144-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-convenios-icms-confaz-146-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-convenios-icms-confaz-148-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-convenios-icms-confaz-154-leandro.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-portaria-cat-113-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-portaria-cat-114-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-portaria-cat-115-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-ec-76-de-2013-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-lei-12887-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-8141-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-federal-8133-de-2013-camila.pdf
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responsabilidades, estabelece estrutura organizacional 
e define diretrizes, procedimentos e ações. O objetivo é 
permitir atuação coordenada da administração pública e 
entidades públicas e privadas para ampliar a 
capacidade de resposta em incidentes de poluição por 
óleo, minimizar danos ambientais e evitar prejuízos 
para a saúde pública. Saiba mais... 
 
Comprovação de matrícula para solicitação do 
benefício do Programa de Seguro-Desemprego 
(Decreto Federal nº 8.118/2013). 
O trabalhador segurado que solicitar o benefício do 
Seguro-Desemprego, pela segunda vez em dez anos, 
poderá ser condicionado à comprovação de matrícula e 
frequência em curso de formação inicial e continuada 
ou de qualificação profissional. Saiba mais...  
 
Alteração da norma sobre o licenciamento 
ambiental da aquicultura  
(Resolução CONAMA nº 459/2013).  
Esta Resolução acrescentou um novo parágrafo que 
determina que o disposto no artigo 6º não se aplica aos 
empreendimentos sujeitos ao licenciamento 
simplificado. Conheça as principais alterações trazidas 
pela Resolução. Saiba mais... 
 
Interrompidas alterações no sistema de suspensão 
original dos veículos até março de 2014  
(Resolução CONTRAN nº 463/2013) 
A resolução interrompe, até 31 de março de 2014, os 
efeitos do art.6º da Resolução CONTRAN nº 292/2008, 
proibindo, nesse período, qualquer alteração no 
sistema de suspensão original de veículos, nacionais 
ou importados. Saiba mais... 
 
Política comercial da Infraero e aperfeiçoamento 
das regras de concessão de uso de áreas nos 
aeroportos (Portaria nº 228/2013) 
A Infraero terá o prazo de 30 dias para fazer a 
adaptação de seus atos normativos de acordo com as 
diretrizes desta Portaria. Saiba mais... 
 
Procedimentos para utilização, em benfeitorias, de 
madeiras advindas de manejo florestal em florestas 
públicas da União sob concessão  
(Resolução do Serviço Florestal Brasileiro nº 21/2013) 
Determina que as Unidades de Produção Anual (UPAs) 
deverão pagar as toras exploradas e utilizadas em 
benfeitorias ao Serviço Florestal Brasileiro. Saiba mais... 

Normas para o exercício de atividades fiscalizadas 
pela vigilância sanitária (Resolução RDC nº 49/2013) 
O objetivo desta resolução é aplicar as diretrizes e 
objetivos do “Plano Brasil sem Miséria”, por meio do 
eixo inclusão produtiva, tendo em vista a segurança 
sanitária de bens e serviços para promover a geração 
de renda, emprego, trabalho, inclusão social e 
desenvolvimento socioeconômico do país e auxiliar na 
erradicação da pobreza extrema. Saiba mais... 
 
Conheça os últimos atos normativos que regulam o 
registro público de empresas mercantis   
(Instruções Normativas de 05/12/2013) 
Editados pela Secretaria de Racionalização e 
Simplificação do Departamento de Registro Empresarial 
e Integração os atos normativos que regulam o registro 
público de empresas mercantis e atividades afins. 
Saiba mais...
 
Nova exigência à aprovação das atividades de 
projeto no âmbito do MDL  
(Resolução CIMGC nº 11/2013) 
Os casos omissos não previstos nesta Resolução serão 
deliberados pelo colegiado da Comissão Interministerial 
de Mudança Global do Clima - CIMGC. Saiba mais...  
 
Portaria estabelece diretrizes, objetivos e 
procedimentos para elaboração e atualização do 
Regulamento de Exploração do Porto - REP  
(Portaria nº 245/2013) 
O REP é instrumento de gestão da Administração do 
Porto, e tem por objetivo estabelecer regras de 
funcionamento que permitam ao porto na execução das 
suas atividades portuárias, condições para o eficiente 
desemprenho destas atividades, a melhor utilização das 
instalações e equipamentos portuários, o estimulo à 
concorrência na prestação de serviços portuários e o 
zelo pela segurança patrimonial, pessoal e ambiental. 
Saiba mais...  
 
Prorrogação do prazo para licença na CETESB dos 
empreendimentos de piscicultura e aquicultura 
(Decreto Estadual nº 59.751/2013) 
O prazo foi prorrogado por um ano, a contar de 
14/11/2013 (data de publicação) e também beneficia os 
empreendimentos sujeitos a licenciamento ambiental 
que tenham obtido anteriormente manifestação de 
dispensa de licenciamento ambiental emitida pela 
Secretaria do Meio Ambiente. Saiba mais... 
 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-8127-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-8118-de-2013-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-resolucao-rdc-49-de-2013-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-resolucao-cimgc-11-de-2013-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-resolucao-conama-459-de-2013-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-resolucao-contran-463-de-2013-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-portaria-245-de-2013-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-portaria-228-de-2013-camila.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-no-59751-de-2013-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-resolucao-sfb-no-21-de-2013-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-dnrc-cristiane.pdf
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Alterado regulamento do Termo de Compromisso 
Ambiental – TCA (Decreto Municipal nº 54.423/2013). 
A compensação prevista no TCA, de que trata este 

regulamento, deverá ser estabelecida de acordo com 
os parâmetros da Secretaria Municipal do Verde e do 
Meio Ambiente Saiba mais... 

 
ARTIGO 
REGIMES TRIBUTÁRIOS DIFERENCIADOS PARA A INDÚSTRIA DA DEFESA 
Neste texto trataremos sinteticamente sobre os recentes regimes tributários diferenciados concedidos à indústria da defesa, 
em âmbito federal e estadual. Leia mais... 
Thiago Santos Fraga Rodrigues – Advogado – DEJUR/FIESP 
 

JURISPRUDÊNCIA 
STJ APLICA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA 
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 
Sul, reconheceu a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica em ação de dissolução de união 
estável. Leia mais... 
 
NOTÍCIA 
COMBATE À FALSIFICAÇÃO DE MARCAS GANHA NOVO FÔLEGO COM DIRETÓRIO DE INFORMAÇÕES 
ESTRATÉGICAS 
Publicado por: CGCOM 
O INPI e o  Ministério da Justiça lançaram hoje (03/12) o D iretório Nacional de C ombate à F alsificação de M arcas, em 
Brasília, durante a s olenidade do Dia Nacional de Combate à P irataria. O Diretório consiste em um repositório de 
informações que visam a permitir que agentes públicos atuem no combate à pirataria de forma mais ágil. 
O INPI agora começará a cadastrar os agentes da Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Rodoviária Federal para terem 
acesso ao Diretório, que tem como projeto-piloto a cidade do Rio de Janeiro. 
Ficarão disponíveis para os agentes cadastrados o s istema do INPI para busca de m arcas registradas, o c ontato de 
representantes legais das empresas para o c ombate à f alsificação e or ientações dos titulares das marcas ajudar na 
identificação de produtos falsificados. 
Além disso, os agentes públicos poderão compartilhar boas práticas no combate à falsificação e alertas sobre situações e 
locais em que a atividade ilegal acontece de forma mais recorrente. 

Fonte: INPI - 05 de dezembro de 2013 
 

Nossas próximas edições serão divulgadas a partir de fevereiro de 2014! 
 
 

EQUIPE TÉCNICA 
 

Diretor Titular do Departamento Jurídico da F IESP e CIE SP: 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: Thiago S. Fraga Rodrigues, Leandro de Paula Souza, Cristiane A. Marion Barbuglio, Adriana P. Kodjaoglanian Bragato, 
Adriana Roder, Karell Bruno Vidal, Camila Selek Castanheira, Marcos Guilherme Pereira Fagundes. 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. 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-regimes-tributarios-diferenciados-para-a-industria-da-defesa-thiago.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-jurisprudencia-desconsideracao-inversa-da-personalidade-juridica-karell.pdf
mailto:cdejur@fiesp.org.br
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-12/edicao-12-decreto-54423-karell.pdf
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