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ATENDIMENTO DE PLEITOS FIESP/CIESP 
 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS ÍNDICES DE VALOR AGREGADO - IVA-ST - 
PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES  

 
Em atendimento ao pleito da FIESP/CIESP, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
prorrogou até 31.07.2012, através da Portaria CAT 82/2012, a vigência dos índices de valor 
agregado - IVA-ST - estabelecidos pela Portaria CAT 78/2010 a serem aplicados nas operações 
subsequentes com produtos de construção e congêneres (art. 313-Y e 313-Z) enquadrados na 
sistemática da substituição tributária do ICMS.  

 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DOS ÍNDICES DE VALOR AGREGADO - IVA-ST - 
PRODUTOS DE COLCHOARIA  

 
Em atendimento ao pleito da FIESP/CIESP, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
prorrogou até 31.07.2012, através da Portaria CAT 83/2012, a vigência dos índices de valor 
agregado - IVA-ST - estabelecidos pela Portaria CAT 241/2009 a serem aplicados nas 
operações subsequentes com produtos de colchoaria (art. 313-Z1 e 313-Z2) enquadrados na 
sistemática da substituição tributária do ICMS.  
 

PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DAS ALÍQUOTAS REDUZIDAS DO IPI - 
PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO  

 
Em atendimento ao pleito da FIESP/CIESP, o Ministério da Fazenda prorrogou até 30.09.2012, 
através do Decreto nº 7.770/202012, o benefício de redução da alíquota de IPI de 15% para 5% 
para os produtos de iluminação classificados nos códigos 9405.10.9 e 9405.40.  

 

COMUNICADOS IMPORTANTES  
 

SEFAZ-SP DIVULGA TAXA DE JUROS DE MORA APLICÁVEL, EM JULHO/12, 
AOS DÉBITOS VENCIDOS DE ICMS  

 
Comunicamos que a Diretoria de Arrecadação (DA), da Secretaria da Fazenda, publicou no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo, de 13/06/2012, o Comunicado DA 45/2012 divulgando que o valor 
da taxa de juros de mora aplicável de 1º a 31/07/2012 para os débitos e Multas Infracionais do ICMS 
será de 0,03% ao dia, ou 0,93% ao mês.  
 

PRORROGADA A ALÍQUOTA ZERO DE PIS/COFINS PARA MASSAS 
ALIMENTÍCIAS 

 
Em 29 de junho do corrente ano foi publicada a Medida Provisória nº 574 prorrogando, para até 31 
de dezembro de 2012, o prazo de vigência da alíquota zero do PIS/COFINS para massas 
alimentícias classificadas na posição 19.02 da TIPI (que engloba as massas alimentícias, mesmo 
cozidas ou recheadas ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, 
nhoque, ravioli e canelone e cuscuz).   
 

PRORROGADA A REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE IPI SOBRE MÓVEIS, PAPEL DE 
PAREDE, LAMINADOS E LINHA BRANCA  

 
Em 29 de junho do corrente ano foi publicado o Decreto nº 7.770/12 que prorrogou até 30 de 
setembro de 2012, a redução da aliquota do IPI para móveis, papel de parede e laminados; e 
prorrogou até 31 de agosto de 2012 a redução da alíquota de IPI dos produtos da linha branca 
(fogões, refrigeradores, e máquina de lavar roupas).  
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O mesmo Decreto criou o desdobramento em forma de "ex" no código de classificação 3916.20.00 da 
TIPI, de forma a atribuir alíquota de IPI de 5% para o produto "forro de policloreto de vinil (PVC) 
utilizados na construção civil.   

 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPORTANTES 

EEssttaabbeelleecciiddaa  aa  mmaarrggeemm  ddee  pprreeffeerrêênncciiaa  eemm  LLiicciittaaççõõeess  PPúúbblliiccaass  FFeeddeerraaiiss  ppaarraa  

pprroodduuttooss  mmééddiiccooss    

((DDeeccrreettoo  FFeeddeerraall  nnºº  77..776677//22001122))  

Em vigor desde 28 de junho de 2012, o 
Decreto Federal nº 7.767, de 27 de junho 
do mesmo ano, estabelece a aplicação de 
margem de preferência nas licitações 
realizadas no âmbito da Administração 
Pública Federal para aquisição de 
produtos médicos, conforme percentuais 
e descrições nos Anexos I e II, com vista à 
promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável.  
 
Em síntese, o Decreto nº 7.767/2012 
regulamenta a Lei nº 8.666/93 (art. 3º) para 
estabelecer margem de preferência nas 
licitações realizadas no âmbito da 
Administração Pública Federal, que deverá 
ser contemplada nos editais após 
28/06/2012 e que será aplicada até 
30/06/2017, para aquisição de produtos 
médicos (apenas para produtos 
manufaturados nacionais) descritos nos 
Anexos I (Materiais Hospitalares) e II 
(Equipamentos Hospitalares), conforme 
Processo Produtivo Básico ou, na sua 
ausência, segundo regra de origem 
estabelecida em ato do Ministro do MDIC. 
O não atendimento do produto ao Processo 
Produtivo Básico ou à regra de origem ou a 
não apresentação tempestiva de cópia da 
Portaria Interministerial que atesta sua 
habilitação aos incentivos da Lei nº 
8.248/91, ou da Resolução do Conselho de 
Administração da Superintendência da 
Zona Franca de Manaus que atesta sua 
habilitação aos incentivos do Decreto-lei nº 
288/1967, ou do formulário de declaração 

de cumprimento da regra de origem, o 
considerará como produto manufaturado 
estrangeiro, o que implica a não aplicação 
da margem de preferência. 
                                       
Cálculo da margem de preferência: 
calculada sobre o menor preço ofertado do 
produto manufaturado estrangeiro, 
conforme fórmula prevista no Anexo III e 
condições deste regulamento. 
 
Quando será aplicada a margem de 
preferência:  
 
a) após a fase de lances, na 
modalidade de pregão; e 
b) no julgamento e classificação das 
propostas, nas demais modalidades de 
licitação; 
c) não será aplicada caso o preço 
mais baixo ofertado seja do produto 
manufaturado nacional. 
 
A aplicação da margem de preferência não 
exclui: 
 
a) direito de preferência das 
microempresas e empresas de pequeno 
porte; 
b) a negociação entre o pregoeiro e o 
vencedor da fase de lances. 
 
A aplicação da margem de preferência fica 
condicionada ao cumprimento, no momento 
da licitação, do disposto no § 9º, do art. 3º 
da Lei no 8.666/1993. 

EEssttaabbeelleecciiddaa  aa  mmaarrggeemm  ddee  pprreeffeerrêênncciiaa  eemm  LLiicciittaaççõõeess  PPúúbblliiccaass  FFeeddeerraaiiss  ppaarraa  

pprroodduuttooss  ddee  ccoonnffeeccççõõeess,,  ccaallççaaddooss  ee  aarrtteeffaattooss      

((DDeeccrreettoo  FFeeddeerraall  nnºº  77..775566//22001122))  

Em vigor desde 15 de junho de 2012, o 
Decreto Federal nº 7.756, de 14 de junho 
do mesmo ano, estabelece a aplicação de 
margem de preferência nas licitações 
realizadas no âmbito da Administração 
Pública Federal para aquisição de produtos 
de confecções, calçados, artefatos, 

conforme percentuais e descrições no 
Anexo I, com vista à promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável. 
 
O Decreto nº 7.756/2012 regulamenta a Lei 
nº 8.666/93 (art. 3º) para estabelecer 
margem de preferência nas licitações 



 

 

Edição nº 6 – Ano IV – Julho 2012 

Conexão Jurídica – Boletim Jurídico – Fiesp – Ciesp – 2012 

realizadas no âmbito da Administração 
Pública Federal, que deverá ser 
contemplada nos editais após 15/06/2012 e 
que será aplicada até 31/12/2013, para 
aquisição de produtos de confecções, 
calçados, artefatos (apenas para produtos 
manufaturados nacionais), conforme regras 
de origem estabelecidas em ato do Ministro 

do MDIC. O não atendimento do produto às 
estas regras ou a não apresentação 
tempestiva do formulário de declaração de 
cumprimento da regra de origem o 
considerará como produto manufaturado 
estrangeiro, o que implica a não aplicação 
da margem de preferência.

  

Anexo I 

                                         

PRODUTO CÓDIGO TIPI MARGEM DE 
PREFERÊNCIA 

Vestuário e seus acessórios, de 
malha 

Capítulo 61 - Todos os códigos  20% 

Vestuário e seus acessórios, 
exceto malha 

Capítulo 62 - Todos os códigos 20% 

Manta leve, de náilon 6301.40.00 - Cobertores e mantas (exceto os 
elétricos), de fibras sintéticas 

  

20% 
Mosquiteiro para beliche 6304.93.00 - De fibras sintéticas, exceto de 

malha 
20% 

Sapato tipo tênis preto 6403.99.90 - Outros calçados, outros 20% 

Tênis com sola exterior de 
borracha ou de plástico e parte 
superior de matérias têxteis 

6404.11.00 - Calçados para esporte; 
calçados para tênis, basquetebol, ginástica, 
treino e semelhantes 

  

  

20% 
Botina de lona camuflada 6404.19.00 - Calçados com sola exterior de 

borracha ou de plásticos, outros 
20% 

Boné de algodão 6505.00.11 - De algodão 20% 

Gorro de selva 6505.00.22 - De fibras sintéticas ou artificiais   

20% 

 
Cálculo da margem de preferência: 
calculada sobre o menor preço ofertado do 
produto manufaturado estrangeiro, 
conforme fórmula prevista no Anexo II e 
condições deste regulamento. 
 
Quando será aplicada a margem de 
preferência:  
 
a) após a fase de lances, na 
modalidade de pregão; e 
b) no julgamento e classificação das 
propostas, nas demais modalidades de 
licitação; 
c) não será aplicada caso o preço 
mais baixo ofertado seja do produto 
manufaturado nacional. 

A aplicação da margem de preferência não 
exclui: 
 
a) direito de preferência das 
microempresas e empresas de pequeno 
porte; 
b) a negociação entre o pregoeiro e o 
vencedor da fase de lances. 
 
A aplicação da margem de preferência fica 
condicionada ao cumprimento, no momento 
da licitação, do disposto no § 9º, do art. 3º 
da Lei no 8.666/1993. Demais informações 
poderão ser encontradas no texto deste 
Decreto.
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CCaarrvvããoo  VVeeggeettaall::  aalltteerraaççããoo  ddaass  nnoorrmmaass  ssoobbrree  ffiissccaalliizzaaççããoo,,  ttrraannssppoorrttee,,  

aarrmmaazzeennaammeennttoo,,  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ee  ccoomméérrcciioo  nnoo  EEssttaaddoo  ddee  SSããoo  PPaauulloo  

((RReessoolluuççããoo  SSMMAA  nnºº  4400,,  ddee  0055  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001122))  

Em vigor desde 06 de junho de 2012, mas 
que produzirá efeitos jurídicos após o prazo 
de 30 (trinta) dias, a fim de que sejam 
realizados os ajustes e definições dos 
mecanismos que se fizerem necessários, a 
Resolução SMA nº 40, de 05 de junho do 
mesmo ano, editada pela Secretaria do 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo, 
dispõe sobre fiscalização, transporte, 
armazenamento, distribuição e comércio 
de carvão vegetal no Estado de São 
Paulo. 
 
De acordo com esta norma, está proibido o 
transporte e o armazenamento de carvão 
vegetal destinado à cocção de alimentos, 
desacompanhado do respectivo 
Documento de Origem Florestal - DOF, 
quando oriundo de florestas de espécies 
nativas. 
 
O carvão vegetal obtido com madeira 
oriunda de reflorestamento, o transporte ou 

armazenamento da mercadoria deve ser 
acompanhado do comprovante do cadastro 
no sistema eletrônico de controle da 
Reposição Florestal. 
 
Ao produtor, ao transportador, ao 
empacotador ou distribuidor, bem como 
ao comerciante que exercer a atividade 
atacadista e/ou varejista do produto, 
obriga-se a comprovar a origem do carvão 
vegetal que estiver sob sua posse no 
momento da fiscalização. 
 
A inobservância desta resolução sujeitará o 
infrator à pena de detenção prevista no 
artigo 46 da Lei Federal nº 9.605/1998, com 
as qualificadoras estabelecidas no art. 53 
da referida norma, e à multa estipulada 
nos artigos 46 e 47 da Resolução SMA nº 
32/2010. Demais informações poderão ser 
encontradas no texto desta norma.

 

EEssttaabbeelleecciiddaa  aa  bbaassee  ddee  ccáállccuulloo  nnaa  ssaaííddaa  ddee  pprroodduuttooss  ddee  ppaappeellaarriiaa    

((PPoorrttaarriiaass  CCAATT  nnººss  7711  ee  8800,,  ddee  jjuunnhhoo  ddee  22001122))  

Em vigor desde 23/02/2012, mas que 
produz efeitos a partir de 01 de julho de 
2012, a Portaria CAT 71 estabelece a 
base de cálculo na saída de produtos de 
papelaria, a que se refere o artigo 313-Z14 
do Regulamento do ICMS. 
 
Dessa forma, no período de 01 de julho de 
2012 a 30 de setembro de 2012, a base de 
cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subseqüentes 
das mercadorias arroladas no § 1º do artigo 
313-Z13 do RICMS, com destino a 
estabelecimento localizado em território 
paulista, será o preço praticado pelo sujeito 
passivo, incluídos os valores 
correspondentes a frete, carreto, seguro, 
impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado 
calculado mediante a multiplicação do 
preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado 
no Anexo Único. 
 
Na hipótese de entrada de mercadoria 
proveniente de outra unidade da Federação 

cuja saída interna seja tributada com 
alíquota superior a 12%, o estabelecimento 
destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-
ST ajustado”, calculado pela seguinte 
fórmula: 
 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x 
(1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra)] -1, onde: 
 
(i) IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na 
operação interna; 
(ii) ALQ inter é a alíquota interestadual 
aplicada pelo remetente localizado em 
outra unidade da Federação; 
(iii) ALQ intra é a alíquota aplicável à 
mercadoria neste Estado. 
 
Importante destacar que a partir de 01 de 
outubro de 2013, a base de cálculo para 
fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subseqüentes das 
mercadorias arroladas no § 1º do artigo 
313-Z13 do RICMS, com destino a 
estabelecimento localizado em território 
paulista, será o preço praticado pelo sujeito 
passivo, incluídos os valores 
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correspondentes a frete, carreto, seguro, 
impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado 
calculado mediante a multiplicação do 
preço praticado pelo Índice de Valor 
Adicionado Setorial - IVA-ST. 
 
Nessa hipótese, o IVA-ST será 
estabelecido mediante a adoção dos 
seguintes procedimentos:  
 
(i) a entidade representativa do setor 
deverá apresentar à Secretaria da Fazenda 
levantamento de preços com base em 
pesquisas realizadas por instituto de 
pesquisa de mercado de reputação idônea, 
nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, 
observando o seguinte cronograma: 
a) até 28 de fevereiro de 2013, a 
comprovação da contratação da pesquisa 
de levantamento de preços; 
b) até 30 de junho de 2013, a entrega do 
levantamento de preços.  
 
Mister se faz alertar que, se não for 
cumprido o prazo para a comprovação da 
contratação da pesquisa de levantamento 
de preços (28/02/2013), a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando o 
IVA-ST, que vigorará a partir de 1º de 
outubro de 2013. 
 

Quando se tratar de entrada de mercadoria 
proveniente de outra unidade da Federação 
cuja saída interna seja tributada com 
alíquota superior a 12% (doze por cento), o 
estabelecimento destinatário paulista 
deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, 
calculado pela seguinte fórmula: 
 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x 
(1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra)] -1, onde: 
 
(i) IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na 
operação interna; 
(ii) ALQ inter é a alíquota interestadual 
aplicada pelo remetente localizado em 
outra unidade da Federação; 
(iii) ALQ intra é a alíquota aplicável à 
mercadoria neste Estado. 
 
Ficam revogadas, a partir de 1º de julho de 
2012, as Portarias CAT 260/2009 e CAT 
80/2011, que tratavam do assunto. 
 
E a Portaria CAT 80, de 27 de junho de 
2012, publicada em 28/06/2012, altera a 
redação do Anexo Único da Portaria CAT 
71/2012, que estabelece a base de cálculo 
na saída de produtos de papelaria, a que 
se refere o artigo 313-Z14 do Regulamento 
do ICMS. 
 

ARTIGO 

EEXXPPLLOORRAANNDDOO  AA  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  IINNDDUUSSTTRRIIAALL    
 

O direito à exploração exclusiva da invenção, do modelo de utilidade, do desenho industrial 
e/ou da marca pelo empresário titular origina-se do ato concessivo da patente ou do registro 
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o que lhe garante seja impedida a sua 
utilização indevida sem sua autorização ou licença para tanto. 

 
A lei que regula a Propriedade Industrial confere ao titular da patente e ao titular do registro 
validamente concedido o direito de impedir terceiro de produzir, usar, colocar à venda ou 
importar, sem o seu consentimento, produto objeto de patente ou de registro, bem como 
processo ou produto obtido diretamente por tais processos. Assegura, ainda, o direito de 
impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem tais atos. A Lei excepciona desta 
regra outros atos, tais como, os praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e 
sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular 
da patente, como também aqueles com finalidade experimental, relacionados a estudos ou 
pesquisas científicas ou tecnológicas.   

 
Deste modo, aquele que explorar indevidamente objeto patenteado ou registrado pelo INPI 
sem autorização ou licença do seu titular, estará sujeito às sanções de ordem civil e penal.  

 
Referidas implicações não alcançam o usuário de boa-fé que, antes da data de depósito ou de 
prioridade do pedido de patente ou do pedido do registro, explorava seu objeto no País, sendo-
lhe assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição 
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estabelecidas pela Lei nº 9.279/96. Este tratamento excepcional é conferido à invenção, ao 
modelo de utilidade e ao desenho industrial.  

 
À marca não se aplica a excepcionalidade da mesma forma conferida à invenção, ao modelo 
de utilidade e ao desenho industrial. Conforme nos ensina o Professor Fábio Ulhoa Coelho (In 

COELHO, Fabio Ulhoa. “Curso de Direito Comercial”, vol I ,São Paulo: Saraiva, 2005), neste caso, o usuário de boa-
fé terá direito de precedência no registro da marca se a explorava no País há, pelo menos, seis 
meses, para que possa continuar utilizando-a, sob pena de ser outorgado tal direito ao 
concorrente que já fizera o pedido do registro.   

 
Podemos concluir que o direito industrial protege o seu titular e, excepcionalmente, o usuário 
de boa-fé, sujeitando à responsabilidade civil e às sanções penais aquele que desrespeitar e 
usurpar este direito sem autorização ou licença do seu titular, cuja forma legal dessa 
exploração será abordada em nosso próximo encontro. 
 

Cristiane A. Marion Barbuglio 
Advogada – DEJUR/FIESP 

NOTÍCIAS
Assinado o Pacto do Desenvolvimento Sustentável 

 
Na manhã desta terça-feira (12/06), no Rio, foi assinada a Carta de Adesão ao Pacto do 
Desenvolvimento Sustentável, documento de comprometimento com medidas de aplicação de 
processos sustentáveis em toda cadeia de produção, passando pelo consumo até o descarte. 
 
Assinaram o pacto com a ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e representantes do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequena Empresas (Sebrae);  Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR); 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Distrito Federal (Crea-DF); Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (Embraer); Federação Nacional das Empresas de Serviços e Limpeza Ambiental 
(Febrac) e Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF). 
 
 Fonte: Ministério do Meio Ambiente – 12.06.2012.  

 
Camex reduz Imposto de Importação de guindastes e medicamentos 

 
Por Thiago Resende | Valor 

BRASÍLIA - A Câmara de Comércio Exterior (Camex) reduziu nesta quinta-feira a alíquota do 
Imposto de Importação de três produtos com o objetivo de evitar o desabastecimento do 
mercado interno. Os itens são: tipos de caminhões-guindaste; paraxileno, usado na produção 
de embalagens PET; e anticorpos monoclonais, medicamentos utilizados em tratamento contra 
o câncer.  
 
A resolução da Camex, publicada no “Diário Oficial da União”, reduziu de 35% para 2% a 
alíquota do Imposto de Importação de “caminhões-guindaste de torre móvel”. A medida vale 
por 12 meses e é limitada a oito unidades.  
 
No caso do paraxileno ou “p-xileno”, a alíquota caiu de 4% para zero, por 12 meses. Essa 
redução está limitada a 160 mil toneladas. 
 
A Camex também zerou o Imposto de Importação, durante 12 meses, para a compra dos 
anticorpos monoclonais, sendo limitada a 10 mil ou 15 mil ampolas, dependendo o tipo desse 
medicamento. 
 
Fonte: Valor – 15.06.2012.  
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Ferramenta gera crédito de COFINS  
 

              Por De São Paulo 

Os gastos com a compra de ferramentas e com o frete contratado para entregá-las geram 
créditos de PIS e COFINS, segundo entendimento da Superintendência da Receita Federal em 
Passo Fundo (RS). 
 
De acordo com a Solução de Consulta nº 87, publicada ontem, o contribuinte pode utilizar os 
créditos desde que as ferramentas sejam utilizadas durante a fabricação de produtos. "Se tais 
bens gerarem direito a crédito, o frete a eles relacionados, por compor seus custos de 
aquisição, também gerará", afirma, na consulta, o auditor-fiscal Cesar Roxo Machado. 
 
Para o tributarista Marcelo Jabour, da Lex Legis Consultoria Tributária, a decisão é importante 
diante da interpretação cada vez mais restritiva do Fisco em relação ao conceito de insumo no 
regime não cumulativo. "Para o ICMS, as receitas estaduais não admitem créditos de 
ferramenta", diz. 
 
Fonte: Valor – 15.06.2012.  
 

EVENTOS 
 
GRUPO DE ESTUDOS DE DIREITO EMPRESARIAL DA FIESP/CIESP realizará sua reunião 
no próximo dia 19 de julho sobre o tema “Conflitos Societários: dissolução de sociedade e 
apuração de haveres”, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. Paulista, 1313 – 10º andar 
(Auditório), com início às 14h, que contará com a participação do Dr. Paulo Sérgio Restiffe 
(Advogado. Mestre e Doutor em Direito Processual Civil pela PUC/SP. Associado efetivo do 
IASP e Membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB/SP. Autor dos livros “Dissolução 
de Sociedades”, publicado pela Editora Saraiva, e “Manual do Novo Direito Empresarial”, 
publicado pela Editora Dialética) e do Dr. Martinho Maurício Gomes de Ornelas (Contabilista. 
Mestre em Ciências Contábeis pela PUC/SP e Doutor pela USP. Autor dos livros “Perícia 
Contábil” e “Avaliação de Sociedades: apuração de haveres em processos judiciais”, 
publicados pela Editora Atlas). Em breve estarão abertas as inscrições. Participe! 
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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 
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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. 
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