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ATENDIMENTO DE PLEITO 
 

Prorrogação da vigência do diferimento das DDTT com operações de mercadorias destinadas a 

fabricantes de vagão ferroviário de carga (Decreto nº 60.366) 

Em atendimento ao pleito da FIESP foi prorrogado, por prazo indeterminado, a vigência do diferimento das DDTT 

(operações com mercadorias destinadas a fabricantes de vagão ferroviário de carga) que vigoraria até 30.06.2014.  
 

A norma também prorrogou, por prazo indeterminado, a vigência do diferimento ou da suspensão destinados a:  

a) operações com mamona, soja e outros produtos (art. 350 RICMS/SP);  

b) operações com matéria-prima e produtos intermediários para fabricação de eletrodomésticos (arts. 395-C e 395-D 

RICMS/SP);  

c) operações com matéria-prima e produtos intermediários para fabricação de lâmpadas LED (arts. 395-F e 395-G 

RICMS/SP);  

d) operações com matéria-prima e produtos intermediários para fabricação de células fotovoltaicas (arts. 395-I e 395-J  

RICMS/SP);  

e) operações com insumos para a fabricação de painéis de partículas de madeira (MDF) e chapas de fibras de madeira 

(art.395-L RICMS/SP); 
 

EM DESTAQUE 
 

Aprovação Programa de Parcelamento de Débitos (PPD) (Lei nº 15.387) 

O novo programa de parcelamento engloba débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de novembro 

de 2013, referentes ao IPVA, ITCMD, ITBI (anterior à vigência da Lei nº 10.705/2000), taxas, multas administrativas, 

contratuais e penais, inclusive saldo de parcelamento rompido e de parcelamento em andamento.  
 

O PPD autoriza o recolhimento de débitos com redução de juros e multa, à vista ou em até 24 prestações, com 

acréscimo de 0,64% ao mês. Nesse caso, o valor da parcela não poderá ser inferior a R$ 200,00 (pessoas físicas) e R$ 

500,00 (pessoas jurídicas). Confira o resumo das condições do novo programa: 
 

Pagamento Débito Tributário Débito não tributário 

À vista 

Reduções: 

Multa punitiva e moratória: 75% do valor (das multas); 

Juros: 60% do valor; 

Redução de 75% do valor atualizado dos 

encargos (moratórios) 

Em até 24 parcelas 

Reduções: 

Multa punitiva e moratória: 50% do valor (das multas); 

Juros: 40% do valor; 

Redução de 50% do valor atualizado dos 

encargos (moratórios) 

 

O programa ainda dependente de regulamentação, quando então serão definidas as formas e prazos de adesão. 

Publicado no D.O.E. em 17/04/2014. 
 

Horário de expediente da Administração Pública para os dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa 

O Ministério de Planejamento e Gestão estabelece o horário de expediente dos órgãos e entidades da Administração 

Pública federal, autárquica e fundacional, nos dias das partidas da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 

FIFA 2014. Publicado no D.O.U. em 03/04/2014. 
 

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

(Comunicado DA nº 21/2014) 
O valor da taxa de juros de mora aplicável de 1º a 31/05/2014 para os débitos e multas infracionais do ICMS será de 

0,04% ao dia ou 1,24% ao mês. Publicado no D.O.E. em 11/04/2014. 

 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei15387.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei15387.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=128&data=04/04/2014
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=128&data=04/04/2014
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
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ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPORTANTES  
 

1. TRIBUTÁRIO 

Consultas Tributárias sobre RICMS serão 

formuladas eletronicamente (Decreto nº 60.392) 

Altera disciplina do RICMS relativa à consulta tributária, 

adequando os dispositivos aos novos procedimentos. 

Publicado no D.O.E. em  25.04.2014 Saiba mais... 

 

Conheça os novos CONVÊNIOS ICMS 

a) CONVÊNIO ICMS 12: Autoriza a isenção do ICMS 

na importação de máquinas, aparelhos e 

equipamentos industriais, bem como suas partes e 

peças, destinados a integrar o ativo imobilizado do 

SENAI, SENAC e SENAR. Saiba mais... 

 

b) CONVÊNIO ICMS 22: Altera o convênio ICMS 

133/08, que autoriza os Estados e o Distrito Federal a 

conceder isenção do ICMS nas operações com 

produtos nacionais e estrangeiros destinados aos 

Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.  

Saiba mais... 

 

c) CONVÊNIO ICMS 23: Altera o Convênio ICMS 95/12 

que dispõe sobre a concessão de redução da base 

de cálculo do ICMS nas saídas de veículos militares, 

peças e acessórios que especifica. Saiba mais... 

 

d) CONVÊNIO ICMS 24: Altera o Convênio ICMS 

108/12, que autoriza o Estado de São Paulo a 

dispensar ou reduzir multas e demais acréscimos 

legais mediante parcelamento de débitos fiscais 

relacionados com o ICM e o ICMS na forma que 

especifica. Saiba mais... 

 

2. REGULATÓRIO 

Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) 

A lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres 

para o uso da Internet no Brasil. Saiba mais... 

 

Resolução dispõe sobre matérias estranhas em 

alimentos e bebidas (Resolução RDC nº 14/2014) 

Objetiva estabelecer as disposições gerais para avaliar 

a presença de matérias estranhas, indicativas de riscos 

à saúde humana e/ou de falhas na aplicação das boas 

práticas na cadeia produtiva de alimentos e bebidas, e 

fixar os limites de tolerância, aplicando-se aos alimentos, 

embalados ou a granel, destinados ao consumo 

humano. Saiba mais... 

 

Comprovação de cumprimento de boas práticas de 

fabricação necessárias para registro de produtos 

para saúde (Resolução RDC nº 15/2014) 
O protocolo do pedido de certificação de boas práticas 

de fabricação será aceito para efeito de peticionamento. 

Saiba mais... 

 

Comunicação à ANVISA dos casos de 

descontinuação de produção de medicamentos 

(Resolução RDC nº 18/2014) 

Estabelece as obrigações dos titulares de registro de 

medicamentos ao comunicar para a ANVISA os casos 

de descontinuação temporária e definitiva de fabricação 

entre outras. Saiba mais... 

 

Prazos e procedimentos da comunicação de falha 

em medição de petróleo e gás natural  

(Resolução nº 18/2014) 

Decreto aprova o Regulamento Técnico de Notificação 

de Falhas de Sistemas de Medição de Petróleo e Gás 

Natural e Falhas de Enquadramento do Petróleo.  

Saiba mais... 

 

3. AMBIENTAL 
Programa “Água Para Todos” (Decreto nº 8.219/2014) 

Decreto inclui o Programa como competência do Comitê 

Gestor. Outra alteração dispõe sobre a composição das 

Câmaras Consultivas representantes de órgãos e 

entidades da administração pública e da sociedade civil, 

conforme dispuser o ato de sua criação. Saiba mais... 

 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

município de São Paulo (Decreto nº 54.991/2014) 

Aprova as alterações e a consolidação do Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de 

São Paulo (2014/2033). Publicado no D.O. da Cidade 

de São Paulo em 03 de abril de 2014. Saiba mais... 
 

Licenciamento ambiental de atividades e 

empreendimentos de baixo impacto ambiental 

(Decreto nº 60.329/2014) 

Este licenciamento ambiental deverá conter os 

requisitos necessários para resguardar a efetiva 

avaliação dos potenciais impactos ambientais e o seu 

controle pela CETESB para ser efetivado.  Saiba mais... 

 

apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-convenio-icms-12-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-convenio-icms-22-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-convenio-icms-23-camila.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-convenio-icms-24-camila.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-lei-12965-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-resolucao-rdc-14-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-resolucao-rdc-15-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-resolucao-rdc-18-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-resolucao-18-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-decreto-8219-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-decreto-54991-camila.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-decreto-60329-camila.pdf
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Implantação de recarga artificial de aquíferos no 

território brasileiro (Resolução nº 153/2014) 

A recarga artificial de aquíferos dependerá de 

autorização da entidade ou órgão gestor estadual de 

recursos hídricos ao empreendedor e estará 

condicionada à realização de estudos que comprovem 

sua viabilidade. Saiba mais... 

 

4. DIVERSOS 

Divulgada as áreas de restrição comercial durante a 

Copa do Mundo (Decreto Municipal nº 55.010/2014) 

Dispõe sobre as áreas de restrição comercial, previstas 

na Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012 – Lei 

Geral da Copa, bem como sobre as atribuições das 

autoridades municipais durante os eventos da Copa do 

Mundo FIFA 2014. Saiba mais... 

 

ARTIGO 
A Importância da sustentabilidade como fator de competitividade das empresas no mercado internacional 

A competitividade que as empresas podem adquirir usando a sustentabilidade como “meio” é de significativa importância, 

posto que sua sobrevivência num mercado de risco somente se perfaz se forem sustentáveis, necessidade essa que que 

vem se tornando cada dia mais acentuada em prol da sobrevivência dos ecossistemas e da própria humanidade.  

Continue lendo... 
 

Cristiane Aparecida Marion Barbuglio – Advogada – DEJUR/FIESP  

 

NOTÍCIAS  

Juros e correção na venda de imóveis compõem base de cálculo de PIS e COFINS 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que manteve 

a inclusão dos valores referentes a juros e correção monetária advindos dos contratos de alienação de imóveis na base 

de cálculo do PIS e da Cofins. O pedido de exclusão da base de cálculo foi apresentado por 17 empresas em recurso 

especial julgado pela Segunda Turma, sob a relatoria do ministro Mauro Campbell Marques.  

 

No recurso, as empresas alegaram que as contribuições ao PIS e à Cofins não incidem sobre as receitas financeiras 

geradas pelos juros e correção monetária dos contratos de alienação de imóveis, porque não integram o conceito de 

faturamento – que se restringiria às receitas provenientes de venda ou prestação de serviços. Continue lendo... 
 

Fonte: Superior Tribunal de Justiça - O Tribunal da Cidadania 

 

Um novo conceito de receita bruta 

A Medida Provisória nº 627, publicada em 11 de novembro de 2013, entre outras significativas alterações que introduziu 

na legislação tributária, cuidou de uniformizar o conceito de receita bruta para os tributos incidentes sobre a renda (IRPJ 

e CSLL) e sobre a receita (PIS e Cofins). 

 

Para tanto, deu nova redação ao caput do art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77 - que teve por escopo "adaptar a legislação 

do imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por ações" -, passando a estabelecer que receita bruta 

compreende não só o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados, mas, 

também, o resultado auferido nas operações de conta alheia e as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa 

jurídica, à semelhança do que já previam o art. 31 da Lei nº 8.981/95 - agora revogado pela MP 627/13 - e alguns artigos 

do RIR/99. Continue lendo... 
Fonte: Jornal Valor Econômico 

 

 

 

 

apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-resolucao-153-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-decreto-no-55010-karell.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-a-importancia-da-sustentabilidade-como-fator-de-competitividade-das-empresas-no-mercado-internacional-marion.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-juros-e-correcao-na-venda-de-imoveis-compoem-base-de-calculo-de-pis-e-cofins-leandro.pdf
apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-um-novo-conceito-de-receita-bruta-fabio.pdf
http://www.valor.com.br/legislacao/3497778/um-novo-conceito-de-receita-bruta#ixzz2xG8JasuP
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JURISPRUDÊNCIA 
Superior Tribunal de Justiça reforma decisão do TRF5 reconhecendo a prescrição quinquenal para a cobrança da 

Taxa Anual por Hectare 

É entendimento do STJ que os prazos prescricionais devem observar a natureza jurídica da dívida e, com isso, respeitar 

as devidas normas legais, portanto, é a natureza jurídica do crédito que determina a prescrição aplicável e não a 

natureza jurídica da entidade estatal titular do valor justificado na execução. Continue lendo... 

 

PUBLICAÇÕES  

Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Regulatório da FIESP/CIESP debateu a lei anticorrupção e sua 

regulamentação 
Na última reunião do Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Regulatório, realizada no dia 28/03 na FIESP, o tema 

debatido foi “A lei anticorrupção e sua regulamentação – Implicações para Empresas e Administradores” e para 

falarem do assunto foram convidados a diretora jurídica e compliance para a América Latina da Invensys/Schneider 

Electric, Roberta Pêgas, e o professor de Direito Comercial e ex-promotor de Justiça, Alberto Camiña Moreira. Para 

ter acesso à Apresentação do palestrante, clique aqui e para saber mais sobre o assunto, clique aqui. 
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apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-04/edicao-4-jurisprudencia-superior-tribunal-de-justica-reforma-decisao-do-trf5-reconhecendo-a-prescricao-quinquenal-para-a-cobranca-da-taxa-anual-por-hectare.pdf
http://www.fiesp.com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/grupo-de-estudos-de-direito-empresarial-e-regulatorio-da-fiespciesp-a-lei-anticorrupcao-e-sua-regulamentacao-implicacoes-par-empresas-e-administradores/
http://www.fiesp.com.br/noticias/departamento-juridico-promove-debate-sobre-a-lei-anticorrupcao/
http://www.fiesp.com.br/noticias/departamento-juridico-promove-debate-sobre-a-lei-anticorrupcao/
mailto:cdejur@fiesp.org.br

