
 

 

Edição nº 2 – Ano IV – Março 2012 

Conexão Jurídica – Boletim Jurídico – Fiesp – Ciesp  – 2012 

ATENDIMENTO DE PLEITO 
 

Exclusão de Produtos da Substituição Tributária 
 

Em atendimento aos pleitos da FIESP encaminhados à Secretaria da Fazenda do Estado de 
São Paulo, foram excluídos da substituição tributária, através da Portaria CAT 20/2012, 
publicada no DOE de 25/02/2012, os produtos: 
  
(i) margarinas acondicionadas em embalagens de apresentação do tipo sachê com 
capacidade igual ou inferior a 10 (dez) gramas; e 
(ii)  óleos e azeites acondicionados em embalagens com capacidade igual ou inferior a 15 
mililitros. 

 
DENEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA NF-E DEVIDO À 

IRREGULARIDADE CADASTRAL DO DESTINATÁRIO 
  

Foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 28/02/2012, com base no 
Ajuste SINIEF 10/11, do CONFAZ, de aplicação nacional, a Portaria CAT 24/2012 e o 
Comunicado CAT 06/2012, esclarecendo sobre a denegação da Autorização de Uso da NF-
e devido à irregularidade cadastral do destinatário. 
 
A partir de 02 de abril de 2012 , a Secretaria da Fazenda, no momento de autorizar a Nota 
Fiscal Eletrônica, verificará a situação cadastral do destinatário paulista.  Com isso, não 
será autorizada a emissão de NFe para destinatários  paulistas que estejam com sua 
inscrição cadastral CASSADA, INATIVA, SUSPENSA OU I NAPTA. 
 
Vale ressaltar que, para que não ocorra a denegação da autorização de emissão de NFe, o 
destinatário paulista deverá estar com sua inscrição cadastral enquadrada em alguma das 
seguintes situações no Cadastro de Contribuintes do ICMS – CADESP: 
 
a) “Ativa”; ou  
b) Outra situação cadastral que seja compatível com a realização de operações de 
aquisição de mercadorias, prevista na Portaria CAT 06/2012.  
 
Assim, os contribuintes paulistas devem manter a regularidade fiscal de seus 
estabelecimentos. Esta regularidade cadastral pode ser verificada: (a) diretamente no 
CADESP, acessível via Posto Fiscal Eletrônico, no endereço 
www.fazenda.sp.gov.br/pfe/login.asp; (b) no SINTEGRA ou diretamente no WebService da 
NF-e, no link “consulta cadastro”.  
 
Caso seja constatada alguma irregularidade na situação cadastral, o estabelecimento 
paulista deverá efetuar a regularização junto ao Posto Fiscal de sua jurisdição. 
 
Vale destacar que não haverá denegação se o destinatário estiver desobrigado de inscrição 
no CADESP. 
 
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela Secretaria Fazenda do Estado de São 
Paulo, através de e-mail para o Fale Conosco da NF-e – Atendimento de Dúvidas, no site 
www.fazenda.sp.gov..br/nfe, ou ainda pelo atendimento telefônico, no número 0800 170110 
(de segunda a sexta, das 8:00 às 21:00 horas).  
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ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPORTANTES  
 

Criado o Programa Estadual de Implementação de Proj etos de Resíduos Sólidos  
 

Foi criado o Programa Estadual de 
Implementação de Projetos de Resíduos 
Sólidos no Estado de São Paulo pelo 
Decreto nº 57.817, de 28/12/2012 , para a 
realização de ações necessárias à 
execução da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos. 
 
O Secretário do Meio Ambiente ainda 
disporá acerca da coordenação geral e 
setorial do Programa Estadual de 
Implantação de Projetos de Resíduos 
Sólidos e poderá definir ações e medidas 
complementares para a consecução dos 
objetivos de projetos específicos atrelados 
a este programa. 
 
De acordo com este Programa, constituem  
Projetos de Resíduos Sólidos : 
 
1) elaboração do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos; 
2) apoio: a) à gestão municipal de 
resíduos sólidos; b) às atividades de 
reciclagem, coleta seletiva e melhoria na 
destinação final dos resíduos sólidos; 
3) educação ambiental para a gestão 
de resíduos sólidos. 
 
Referidos projetos objetivam: 
 
- Elaboração do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos: 
 
1) subsidiar as ações de 
planejamento necessárias à elaboração e 
atualização do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos; 
2) apoiar a obtenção de dados sobre 
a gestão de resíduos sólidos no Estado de 
São Paulo; 
3) fornecer apoio técnico e recursos 
financeiros para: 
a) as ações necessárias à elaboração e 
atualização do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos; 
b) a construção e operação de sistemas de 
informação necessários à implantação da 
Política Estadual de Resíduos Sólidos. 
 
- Apoio à gestão municipal de resíduos 
sólidos: 
 

1) apoiar, por meio de capacitação 
técnica e planejamento, a elaboração de 
planos municipais de resíduos sólidos; 
2) elaborar e publicar material de 
orientação técnica para a melhoria da 
gestão dos resíduos sólidos pelos 
Municípios; 
3) apoiar e fomentar soluções 
regionalizadas, bem como a integração e 
cooperação entre os Municípios na gestão 
de resíduos sólidos; 
4) monitorar a evolução das ações de 
gestão dos resíduos sólidos nos Municípios 
por meio de índices e indicadores 
específicos; 
5) realizar seminários e eventos 
dedicados à disseminação e comunicação 
das ações do projeto. 
 
- Apoio às atividades de reciclagem, 
coleta seletiva e melhoria na destinação 
final dos resíduos sólidos: 
 
1) estimular a adoção de boas 
práticas de gestão de resíduos, por meio 
de capacitação e distribuição de material 
técnico, de acordo com os princípios da 
Política Estadual de Resíduos Sólidos; 
2) fomentar o aperfeiçoamento dos 
sistemas de gestão de resíduos nos 
Municípios, incluindo a ampliação da coleta 
seletiva, triagem e destinação 
ambientalmente adequada de resíduos; 
3) empreender ações indutoras de 
recuperação ou encerramento das 
instalações de destinação final de resíduos 
em situação inadequada; 
4) subsidiar, por meio de recursos 
técnicos e financeiros, o aproveitamento 
econômico de resíduos sólidos urbanos, 
industriais, das atividades rurais e da 
construção civil, dentre outros; 
5) incentivar as ações de mitigação 
das mudanças climáticas na gestão dos 
resíduos; 
6) apoiar tecnicamente o 
estabelecimento de cooperativas de 
materiais recicláveis; 
7) criar o cadastro estadual de 
cooperativas de materiais recicláveis. 
 
- Educação ambiental para a gestão dos 
resíduos sólidos: 
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1) fomentar e promover ações de educação 
ambiental sobre resíduos sólidos, em 
especial pela capacitação dos professores 
da rede pública de ensino; 
2) promover a disseminação de 
informações e orientações sobre a 
participação de consumidores, 
comerciantes, distribuidores, fabricantes e 
importadores nos sistemas de 
responsabilidade pós-consumo; 

3) sensibilizar e conscientizar a população 
sobre suas responsabilidades na gestão de 
resíduos, em especial na coleta seletiva e 
nos sistemas de responsabilidade pós-
consumo, visando a difundir e consolidar 
padrões sustentáveis de produção e 
consumo; 
4) elaborar e publicar material de 
orientação sobre a gestão dos resíduos 
sólidos. 

 
Publicada Portaria Interministerial MME/MMA que dis põe sobre a 

responsabilidade dos produtores e importadores de ó leo lubrificante acabado 
 

Publicada no Diário Oficial da União, a 
Portaria Interministerial MME/MMA nº 59, 
de 17/02/2012, dispõe que os produtores  
e importadores de óleo lubrificante 
acabado  são responsáveis pela coleta de 
todo óleo lubrificante usado ou 
contaminado, ou alternativamente, pelo 
correspondente custeio da coleta 
efetivamente realizada, bem como sua 
destinação final de forma adequada. 

Estes produtores  e importadores deverão 
atender aos percentuais mínimos de coleta 
de óleo lubrificante usado ou contaminado, 
de acordo com as suas participações no 
mercado de óleo lubrificante acabado, por 
Região e País, conforme estabelecido 
nesta Portaria, sendo admitida a coleta 
adicional em qualquer região de modo a 
cumprir a meta referente ao País.

 
Procedimentos para a destinação de valores referent es à compensação 

ambiental definidos nos TCCAs  
 

Publicada no Diário Oficial do Estado, a 
Resolução nº 10, de 02/02/2012 , da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo, define os procedimentos para 
destinação dos valores referentes à 
compensação ambiental no Estado de São 
Paulo definidos nos Termos de 
Compromisso de Compensação Ambiental 
– TCCAs firmados pela CETESB. 
 

De acordo com esta norma, a destinação 
dos valores referentes à compensação 
ambiental percebida por meio de Termo de 
Compromisso de Compensação Ambiental 
– TCCA será deliberada pela Câmara de 
Compensação Ambiental  no prazo 
máximo de noventa dias depois de firmado 
o respectivo instrumento, cujo Plano de 
Trabalho e respectiva deliberação serão 
encartados ao TCCA firmado, passando a 
integrá-lo. 

 
IVA-ST Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal 

 
No período de 1º de março de 2012 a 30 
de abril de 2013,  a base de cálculo do 
ICMS-ST dos produtos arrolados no § 1º 
dos arts. 313-F e 313-H do RICMS/SP, dos 
setores de perfumaria e higiene pessoal, 
deverão observar as disposições da 
Portaria CAT 19, de 24/02/2012 (DOE 
25/02/2012).  
 
Nas hipóteses em que não houver a 
indicação do IVA-ST específico para a 
mercadoria especificada no Anexo Único 
da Portaria CAT 19 e para as operações 

realizadas entre estabelecimentos 
interdependentes, deverá ser adotado o 
IVA-ST de 177,19%.  
 
A Portaria CAT nº 246/2009, que 
estabeleceu a base de cálculo dos 
produtos de perfumaria e de higiene 
pessoal, teve o período de sua vigência 
alterado para produzir efeitos de 1º/02/2010 
a 31/05/2012, por força da Portaria CAT 22, 
de 27/02/2012 (DOE 28/02/2012 - 
retificação em 29/02/2012). Foi ainda 
revogada a Portaria CAT 100/2011.  
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IVA-ST Produtos da Indústria Alimentícia 
 
No período de 1º de março de 2012 a 30 
de abril de 2013  a base de cálculo do 
ICMS-ST dos produtos arrolados no § 1º do 
art. 313-W do RICMS/SP, indústria 
alimentícia, deverão observar as 
disposições da Portaria CAT 20, de 
24/02/2012 (DOE 25/02/2012).  
 

Nas hipóteses em que não houver a 
indicação do IVA-ST específico para a 
mercadoria especificada no Anexo Único 
da Portaria CAT 20 e para as operações 
realizadas entre estabelecimentos 
interdependentes, deverá ser adotado o 
IVA-ST de 72,15%. A partir de 1º de março 
deixam de vigorar as Portarias CAT 239/09 
e 90/2011. 

 
IVA-ST – Autopeças 

 
A Portaria CAT 23, de 27/02/2012, altera a 
Portaria CAT 32/08, que estabelece a base 
de cálculo do ICMS-ST de autopeças a que 
se referem os arts. 313-P e 313-O do 
RICMS/SP. 
A Portaria CAT 32/08 passa a produzir 
efeitos no período de 1º/04/2008 a 
30/04/2012. A partir de 1º de maio de 2012 
entram em vigor as disposições 
introduzidas pela Portaria CAT 23, que 
manteve o Índice de Valor Adicionado 
Setorial – IVA-ST de 62,29%, tratando-se 
de saída de estabelecimento: (a) fabricante 
de veículos automotores para atender 

índice de fidelidade de compra (Lei nº 
6.729/79); (b) fabricante de veículos, 
máquinas e implementos agrícolas ou 
rodoviários, cuja distribuição seja realizada 
exclusivamente mediante contrato de 
fidelidade e; (c) atacadista de pelas 
controlado por fabricante de veículo 
automotor que opere exclusivamente junto 
aos concessionários integrantes da rede de 
distribuição do referido fabricante 
(mediante contrato de fidelidade). Nos 
demais casos, o IVA-ST foi mantido no 
percentual de 79,61%. Foi ainda revogada 
a Portaria CAT 92/2011.  

 
Disciplina a utilização de crédito do ICMS relativo  à entrada de bem destinado ao 

ativo permanente, bem como sobre o pedido de liquid ação de débito fiscal 
relativo ao ICMS mediante compensação  

 
O Pedido de Transferência de Crédito do 
ICMS, a ser solicitado à Secretaria da 
Fazenda pelo contribuinte, deverá observar 
os seguintes requisitos: 
 
(i) a identificação dos estabelecimentos 
detentor e destinatário do crédito: nome, 
endereço, números de inscrição, estadual e 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 
CNPJ, e o código da atividade econômica 
conforme a Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE;  
(ii)  o valor do crédito do imposto a ser 
transferido;  
(iii)  justificativa do pedido;  
(iv)  o número do processo e a validade do 
reconhecimento da interdependência, na 
hipótese de transferência de crédito entre 
estabelecimentos interdependentes 
prevista no inciso III do artigo 70 do 
RICMS, observado o artigo 35 da Portaria 
CAT- 26/10, de 12 de fevereiro de 2010;  
(v) assinatura do contribuinte ou de seu 
representante legal.  

Além disso, a portaria em comento 
relaciona toda a documentação que deve 
instruir o pedido, bem como abrange outros 
aspectos a serem observados, como por 
exemplo: 
 
- Os procedimentos que serão tomados 
pelo Chefe do Posto Fiscal; 
- Deferimento do pedido; 
- Registro da Nota Fiscal relativa à 
transferência de crédito; 
- Exigência do imposto mediante auto de 
infração; 
- Transferência de crédito sem a devida 
dedução do valor referente ao auto de 
infração; 
- Vistos pelos Postos Fiscais. 
 
Já em relação ao Pedido de Liquidação de 
Débito Fiscal mediante compensação com 
crédito do ICMS, o contribuinte deverá 
formular o pedido à Secretaria da Fazenda, 
de acordo com as disposições desta 
portaria, conforme os modelos disponíveis 
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para “download” no endereço 
http://www.fazenda.sp.gov.br: 
 
(i) Modelo 1 –  Pedido de Liquidação de 
Débito Fiscal Não Inscrito; 
(ii) Modelo 2 –  Pedido de Liquidação de 
Débito Fiscal Inscrito.  
 
O fisco identificará o valor do crédito 
passível de transferência ou liquidação, por 
meio do Demonstrativo de Apuração do 
Crédito Acumulado - DACA, disponível 
para "download" no site da Secretaria da 
Fazenda, no endereço 
http://www.fazenda.sp.gov.br - Crédito 
Acumulado. Ademais, a portaria em tela 
determina que se manifestarão 
conclusivamente sobre os pedidos, o Chefe 
do Posto Fiscal, o Inspetor Fiscal e o 
Delegado Regional Tributário, cabendo a 

decisão ao Diretor Executivo da 
Administração Tributária. Importante 
destacar que, da decisão desfavorável ao 
contribuinte, caberá recurso, uma única 
vez, no prazo de 30 (trinta) dias contados 
da notificação, dirigido ao Coordenador da 
Administração Tributária, nos termos do 
artigo 536 do RICMS.  
 
Por fim, a Portaria CAT 14/2012  revoga o 
§ 7º do artigo 43 da Portaria CAT 26/2010, 
que atribuía ao Diretor Executivo da 
Administração Tributária a competência 
para decidir os pedidos de transferência de 
crédito simples, nos termos dos incisos II a 
IV do artigo 70 do Regulamento do ICMS. 
A Portaria CAT nº 14/2012 entra em vigor 
na data de sua publicação, produzindo 
efeitos desde 1º de janeiro de 2012.

 
Sistema Ambiente de Pagamentos e o Documento de Arr ecadação de Receitas 

Estaduais – DARE-SP – alteração  
 
A Portaria CAT 25, de 28 de fevereiro de 
2012, publicada em 29/02/2012, altera a 
Portaria CAT 125/2011, para determinar 
que o recolhimento de Emolumentos da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo, 
código de receita 370-0, poderá ser 
realizado por meio de GARE-DR ou DARE-
SP somente até 16 de março de 2012, 
devendo, após essa data, ser efetuado 
exclusivamente por DARE-SP. 

 
Importante destacar que a partir de 02 de 
julho de 2012, não será aceito comprovante 
de pagamento realizado por meio de 
GARE-DR para fins de prestação de 
serviço pela Junta Comercial. A Portaria 
CAT 25/2012 entra em vigor na data de 
sua publicação.  

 
Apropriação de crédito acumulado de ICMS – saídas d e carne e demais produtos 

resultantes de abate de aves, gado e leporídeos   
 
O regime especial para apropriação e 
utilização do crédito acumulado do ICMS 
por frigorífico (contribuinte classificado nos 
códigos 1011-2 e 1012-1 da CNAE), que 
realize saídas de carnes e demais produtos 
comestíveis, frescos, resfriados, 
congelados, salgados, secos ou 
temperados, resultante do abate de gado, 
aves e leporídeos, disciplinado pelo 
Decreto nº 57.686/2011, foi alterado para 
estendê-lo aos contribuintes classificados 
no código 1013-9 da CNAE, 
correspondente ao setor de fabricação de 
produtos de carne e de preparação de 
subprodutos do abate. 
 
Além disso, foi alterado o prazo de 
31/12/2009 para 31/03/2010 indicado a 

vigência do artigo 72, § 9º, item 2, 
mencionado no inciso I do artigo 1º do 
referido decreto. 
 
A suspensão de que tratam os artigos 72, § 
9º, item 2, vigente até 31 de março de 
2010, e 72-C, todos do Regulamento do 
ICMS, poderá ser afastada relativamente a 
outras hipóteses de débitos fiscais 
decorrentes de auto de infração e 
imposição de multa (AIIM), além das 
referidas no inciso I do artigo 1º do referido 
decreto.  
 
O Decreto nº 57.814  entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos 
de 28/12/2011 a 31/12/2012.  
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Produtos de higiene pessoal e alimentícios sujeitos  ao regime da substituição 
tributária – alterações  

 
No que diz respeito aos produtos de 
higiene pessoal e alimentícios, cujas 
operações estão sujeitas ao regime jurídico 
da substituição tributária, foram 
modificadas algumas disposições nos 
artigos 313-G e 313-W do Regulamento do 
ICMS, conforme segue: 
 
a) lenços umedecidos (3401.19.00 ) ficam 
incluídos no item 10 do § 1º do artigo 313-
G, que refere-se a outros sabões, produtos 
e preparações, em barras, pedaços ou 
figuras moldados;  
 
b) atualizar o código de classificação na 
Nomenclatura Comum do Mercosul - 
Sistema Harmonizado - NBM/SH das 
fraldas, dos tampões higiênicos e dos 
absorventes higiênicos externos, descritos 
nos itens 16, 17 e 18 do § 1º do artigo 313-
G, para os NCM’s 9619.00.00, 9619.00.00 
e 9619.00.00, respectivamente; 
 
c) excetuar, expressamente, as escovas de 
dentes (9603.2) da descrição constante no 
item 39 do § 1º do artigo 313-G, tendo em 
vista já estarem previstas no item 19;  
 
d) prever, expressamente, que as hastes 
flexíveis (5601.21.90), ficam sujeitas à 
substituição tributária conforme o item 44 
do § 1º do artigo 313-G, de uso não 
medicinal;  
 
e) fica alterada a metragem dos rolos de 
papel toalha de uso institucional descritos 

no item 45 do § 1º do artigo 313-G, de 
forma a prever que a substituição tributária 
aplica-se nas operações com os rolos que 
contenham 80 metros ou mais, ao invés de 
100 metros, do tipo comercializado em 
folhas intercaladas, 4818.20.00; 
 
f) ficam excluídas do regime jurídico da 
substituição tributária as operações com 
requeijão e similares, manteiga, margarina 
e doces, geleias, marmeladas, purês e 
pastas de frutas, em embalagens 
individuais de conteúdo igual ou inferior a 
10 gramas, alteradas as redações das 
alíneas “i”, “j” e “k” do item 3 e a alínea “h” 
do item 10, todas do § 1º do artigo 313-W; 
 
g) excluir da descrição dos edulcorantes a 
lista exemplificativa, de forma a se aplicar a 
substituição tributária nas operações com 
os edulcorantes em geral, bem como incluir 
os códigos 2106.90.30 e 2106.90.90 da 
NCM/SH que se referem aos produtos 
stevia e sucralose, por meio da alteração 
da alínea “l” do item 11 do § 1º do artigo 
313-W; 
 
h) incluir na substituição tributária as 
operações com toalhas de cozinha, 
classificadas no código 4818.90.90 da 
NCM/SH, com o acréscimo do item 46 ao § 
1º do artigo 313-G; 
 
O Decreto nº 57.815  entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos 
a partir de 1º de março de 2012. 

 
Medicamentos – alterações no art. 313-B do RICMS   

 
Fica alterado o “caput” do artigo 313-B para 
estabelecer que a base de cálculo para fins 
de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes de 
medicamentos e outros produtos indicados 
no § 1º do artigo 313-A do RICMS/SP será 
divulgada pela Secretaria da Fazenda, 
observando-se o disposto na legislação, 
especialmente o previsto nos artigos 41 a 
44 e nos parágrafos do artigo 313-B, todos 
do RICMS. 
 

Além disso, ficam acrescidos os §§ 1º e 2º 
ao artigo 313-B para estabelecer a base de 
cálculo da substituição tributária nas 
operações com medicamento integrante do 
elenco de produtos disponibilizados no 
âmbito do “Programa Farmácia Popular do 
Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular”, 
instituído pelo Governo Federal por meio 
do Decreto 5.090, de 20 de maio de 2004. 
 
O Decreto nº 57.816  entra em vigor na 
data de sua publicação, produzindo efeitos 
desde 1º/01/2012. 

 
Retificações de Guia da Previdência Social – GPS  
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A retificação de Guia de Previdência Social 
deverá ser feita por meio do formulário 
Pedido de Retificação de GPS (RetGPS) 
constante do Anexo Único a Instrução 
Normativa RFB nº 1.251 . 
 
O RetGPS envolvendo matrícula no 
Cadastro Específico do INSS (CEI) deverá 
ser assinado pelo titular, pessoa física ou 
jurídica, responsável pela matrícula. A 
retificação será efetuada na unidade de 
jurisdição fiscal: a - da matriz da empresa 
requerente, na hipótese de CEI de 
responsabilidade de pessoa jurídica; ou b - 
do contribuinte pessoa física, na hipótese 
de matrícula CEI sob sua responsabilidade. 
 
Serão indeferidos pedidos de retificação 
que versem sobre:  I - desdobramento de 
GPS em 2 (dois) ou mais documentos; II - 
alteração da informação constante no 
campo Identificador emitida no Sistema 
Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi) relativa a retenções 
ou pagamentos efetuados por órgãos ou 
entidades públicas; III - conversão de GPS 
em Documento de Arrecadação de 
Receitas Federais (Darf) ou Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS) e 
vice-versa; IV - alteração do valor total do 
documento; V - alteração da data do 
pagamento; VI - alteração de pagamento 
efetuado há mais de 5 (cinco) anos; VII - 
alteração de GPS referente a pagamento 

espontâneo que vise a sua alocação 
simultânea para quitação de crédito 
constituído e de valor declarado em Guia 
de Recolhimento do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Informações da 
Previdência Social (GFIP); VIII - alteração 
de campos de GPS referentes a 
competências incluídas em crédito lançado 
de ofício (AIOP/NFLD), cujo pagamento 
tenha ocorrido antes de sua constituição; IX 
- alteração de campos de GPS que já tenha 
sido utilizada em regularização de obra de 
construção civil com Certidão Negativa de 
Débito (CND) liberada; X - conversão de 
Documento para Depósitos Judiciais e 
Extrajudiciais à Ordem e à Disposição da 
Autoridade Judicial ou Administrativa 
Competente (DJE) em GPS e vice-versa; 
XI - alteração somente de código de 
pagamento do Simples Federal ou Nacional 
para empresa em geral e vice-versa; XII - 
alteração do NIT para número de inscrição 
no CNPJ ou CEI, ou para outro NIT; XIII - 
alteração de campos de GPS alocada a 
crédito que se encontre liquidado, 
ressalvados os casos em que o erro tenha 
sido causado pela RFB; XIV - alteração no 
campo identificador; e XV - erro não 
comprovado. 
 
Aplicam-se de forma subsidiária as 
disposições da IN SRF nº 672/2006. A 
Instrução Normativa RFB nº 1.251 , entra 
em vigor na data de sua publicação. 

 
Alterações nas disposições aplicáveis à EFD-PIS/COF INS e instituição da 
Escrituração Fiscal Digital para as Contribuições P revidenciárias – EDF – 

Contribuições  
 
A Escrituração Fiscal Digital para as 
Contribuições do PIS/PASEP e da 
COFINS, chamada EFD-PIS/COFINS 
passou a se denominar Escrituração Fiscal 
Digital das Contribuições incidentes sobre a 
receita bruta e deverá ser observada pelos 
contribuintes do PIS/Pasep, COFINS e da 
nova Contribuição sobre a receita bruta 
instituída pela Lei nº 12.546/2011. 
 
Além disso, foi instituída a já aguardada 
Escrituração Fiscal Digital para as 
Contribuições Previdenciárias – EFD – 
Contribuições, de adoção obrigatória para: 
 

• em relação à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de 

janeiro de 2012 , as pessoas jurídicas 
sujeitas à tributação do Imposto sobre a 
Renda com base no Lucro Real; 

• em relação à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de julho 
de 2012, as demais pessoas jurídicas 
sujeitas à tributação do Imposto sobre a 
Renda com base no Lucro Presumido ou 
Arbitrado; 

• em relação à Contribuição para o 
PIS/Pasep e à Cofins, referentes aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de 
janeiro de 2013 , as pessoas jurídicas 
referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei 
nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na 
Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983; 
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• em relação à Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita, referente aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de 
março de 2012 , as pessoas jurídicas que 
desenvolvam as atividades relacionadas 
nos arts. 7º e 8º da Medida Provisória nº 
540, de 2 de agosto de 2011, convertida na 
Lei nº 12.546, de 2011; 

• em relação à Contribuição Previdenciária 
sobre a Receita, referente aos fatos 
geradores ocorridos a partir de 1º de abril 
de 2012, as pessoas jurídicas que 
desenvolvam as atividades relacionadas 
nos §§ 3º e 4º do art. 7º e nos incisos III a 
V do caput do art.8º da Lei nº 12.546, de 
2011. 

•  
Ficam dispensados de apresentação da 
EFD-Contribuições : (a) as Microempresas 
(ME) e as Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) enquadradas no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional); (b) as pessoas 
jurídicas imunes e isentas do IRPJ, cuja 
soma dos valores mensais das 
contribuições apuradas, objeto de 
escrituração nos termos desta Instrução 
Normativa, seja igual ou inferior a R$ 
10.000,00; (c)  as pessoas jurídicas que se 
mantiveram inativas desde o início do ano-
calendário ou desde a data de início de 
atividades, relativamente às escriturações 
correspondentes aos meses em que se 
encontravam nessa condição; (d) os 
órgãos públicos; (e) as autarquias e as 
fundações públicas; e (f)  as pessoas 
jurídicas ainda não inscritas no CNPJ, 
desde o mês em que foram registrados 
seus atos constitutivos até o mês anterior 
àquele em que foi efetivada a inscrição, 
dentre outras, conforme o caso. 
A EFD-Contribuições será transmitida 
mensalmente ao ambiente SPED até o 10º 
(décimo) dia útil do 2º (segundo) mês 
subsequente ao que se refira a 
escrituração, inclusive nos casos de 

extinção, incorporação, fusão e cisão total 
ou parcial. 
 
O processamento do Pedido Eletrônico de 
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso 
e Declaração de Compensação 
(PER/DCOMP), relativo a créditos da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, 
observará a ordem cronológica de entrega 
das EFD-Contribuições transmitidas antes 
do prazo de obrigatoriedade. 

A apresentação da EFD-Contribuições 
dispensa, em relação às mesmas 
informações, a exigência contida na 
Instrução Normativa SRF nº 86, de 22 de 
outubro de 2001. 

A geração, o armazenamento e o envio do 
arquivo digital não dispensam o 
contribuinte da guarda dos documentos 
que deram origem às informações neles 
constantes, na forma e nos prazos 
estabelecidos pela legislação aplicável. 

A não apresentação da EFD-Contribuições 
no prazo fixado no art. 7º acarretará a 
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) por mês-calendário ou 
fração. 

A forma de apresentação, a documentação 
de acompanhamento e as especificações 
técnicas do arquivo digital, assim como as 
tabelas de códigos internas, referenciadas 
no leiaute da escrituração e as regras de 
validação, aplicáveis aos campos e 
registros do arquivo digital serão 
estabelecidas pelo Coordenador-Geral de 
Fiscalização mediante Ato Declaratório 
Executivo (ADE). 

Por fim, foi revogada a Instrução Normativa 
RFB nº 1.052/2010, que tratava da EFD-
PIS/COFINS, ora substituída pela EFD-
Contribuições. A IN RFB nº 1.252  entra em 
vigor na data de sua publicação.  

 
Nova versão do Programa Pedido de Restituição, Ress arcimento ou Reembolso 

e Declaração de Compensação - PER/DCOMP 5.1 e o lei aute do arquivo de 
importação de dados de crédito do REINTEGRA 

 
Aprovada a nova versão do programa 
Pedido de Restituição, Ressarcimento 
ou Reembolso e Declaração de 

Compensação , versão 5.1  (PER/DCOMP 
5.1). 
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O arquivo para atualização de suas tabelas 
estará disponível para download no sítio da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 
A partir de 2/03/2012, as declarações 
retificadoras deverão utilizar a nova versão 
do programa.  

Além disso, a IN 1.253 aprova o leiaute do 
arquivo de importação de dados para o 
programa PER/DCOMP para apresentação 
das informações relativas a créditos do 
Reintegra. A Instrução Normativa RFB nº 
1.253 entra em vigor em 1º de março de 
2012.

  
IOF - Alteração da alíquota nas operações de câmbio    

 
O Decreto nº 7.683, publicado em 
1º/03/2012, reduziu a zero  a alíquota do 
IOF - operações de câmbio , quando 
contratadas por investidor estrangeiro, 
inclusive por meio de operações 
simultâneas, relativas a transferências do 
exterior de recursos para aplicação no País 
em certificado de depósito de valores 
mobiliários, denominado Brazilian 
Depositary Receipts - BDR, na forma 
regulamentada pela Comissão de Valores 
Mobiliários. A alíquota zero aplica-se 
também nas liquidações de operações de 
câmbio para fins de retorno de recursos 
aplicados por investidor estrangeiro nos 

mercados financeiro e de capitais relativas 
a essas transferências.  
 
Mencionado ato estabeleceu, ainda, em 
seis por cento  a alíquota nas liquidações 
de operações de câmbio contratadas a 
partir de 1º.3.2012, para ingresso de 
recursos no País, inclusive por meio de 
operações simultâneas, referente a 
empréstimo externo, sujeito a registro no 
Banco Central do Brasil, contratado de 
forma direta ou mediante emissão de títulos 
no mercado internacional com prazo médio 
mínimo de até três anos.

 
ARTIGO 

PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI)   

 
A tramitação dos pedidos de registro de  marca  perante o Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) é regulada pela Lei nº 9.279/96 e sujeita-se ao regime de exame 
prévio. A importância a ser considerada aos pedidos de registro  de marca diz respeito ao 
atendimento dos requisitos de registrabilidade , imprescindíveis à sua concessão por esta 
autarquia, que serão examinados pelo INPI antes  de decidir o pedido de registro (regime de 
exame prévio1).  

  
O processo administrativo inicia-se com a apresentação de um pedido de 

registro  de marca. Poderão ser registrados  como marca  os sinais distintivos visualmente 
perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme classificação abaixo e tais 
registros requeridos  pelas pessoas  descritas na tabela a seguir, segundo determina a Lei nº 
9.279/96: 

 
marca de produto ou serviço:  aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, 
semelhante ou afim, de origem diversa, cujo registro pode ser requerido pelas pessoas físicas ou 
jurídicas de direito público ou de direito privado. As pessoas de direito privado somente podem 
requerer este registro relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, diretamente ou por 
meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, 
esta condição, sob as penas da lei. 
marca de certificação:  aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com 
determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, 
material utilizado e metodologia empregada, cujo registro pode ser  requerido por pessoa sem 
interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. 
marca coletiva:  aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma 
determinada entidade, cujo registro pode ser requerido por pessoa jurídica que representa a 
coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.  
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As marcas podem ser apresentadas da seguinte forma : 
 

Formas de apresentação da 
marca  

A que se aplica  

Nominativa  Sinal constituído apenas por palavras, ou combinação de letras e/ou 
algarismos, sem apresentação fantasiosa 

Mista  Sinal que combina elementos nominativos e figurativos 
Figurativa  Sinal constituído por desenho, imagem, formas fantasiosas em geral 
Tridimensional  Sinal constituído pela forma plástica distintiva e necessariamente incomum 

do produto 
*tabela extraída do site http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico 

 
A marca registrada garante ao seu proprietário (titular ou depositante):  
 

(i) seu uso exclusivo em todo o território nacional; 
(ii) ceder seu registro ou pedido de registro; 
(iii) licenciar seu uso; e  
(iv) zelar pela sua integridade material ou reputação. 

 
A proteção trazida pela Lei nº 9.279/96 abrange o uso da marca em papéis, 

impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular. 
 
Ressaltamos que o titular da marca não poderá: 
 

(i) impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, 
juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; 
(ii)  impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do 
produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; 
(iii)  impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem 
com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68 da Lei nº 9.279/96; e 
(iv)  impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra 
publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 

 
Antes de fazer o pedido de registro de marca, é fundamental que o interessado 

realize busca no site do INPI (http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/busca) para saber se a 
marca desejada está disponível. 

 
O pedido de registro de marca deverá referir-se a um único sinal distintivo  e 

nas condições estabelecidas pelo INPI, devendo conter: requerimento; etiquetas, quando for o 
caso; e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. O requerimento e todo 
documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, se estiver em 
língua estrangeira, com tradução simples, no ato do depósito ou em sessenta dias 
subsequentes, sob pena de não ser considerado pelo INPI. O custo deste pedido inicial está 
informado no site do INPI, sendo diferenciado às pessoas físicas, microempreendedores 
individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas assim definidas em lei, 
instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fins lucrativos e órgãos públicos.  

 
Lembramos que no pedido de registro de marca é preciso indicar quais produtos 

ou serviços que a marca visa proteger e, para tanto, o INPI utiliza a Classificação 
Internacional de Produtos e Serviços de Nice  (lista de 45 classes de produtos e serviços e o 
que pertence a cada classe).    

 
E toda pessoa que, de boa fé, na data do pedido da prioridade ou depósito, usava 

no País, há pelo menos seis meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar 
produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. 

 
O pedido de registro de marca pode ser feito: 
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a) pela internet , através do sistema e-Marcas , que funciona 24 horas por dia, sete dias 
por semana; 
b) por formulário em papel , disponível no site do INPI 
(http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico), e entregue presencialmente na sede do 
INPI ou na unidade de representação da Autarquia no seu Estado, ou, ainda, encaminhado por 
Correio.    
 

Apresentado o pedido de registro, será ele examinado formalmente pelo INPI e, se 
devidamente instruído, será protocolado, considerada a data de depósito a da sua 
apresentação. Não atendidos os requisitos acima, mas contendo dados suficientes referentes 
ao depositante, ao sinal marcário e classe, o pedido poderá ser entregue mediante recibo 
datado, ao INPI, que determinará o cumprimento das exigências faltantes, a ser feito em cinco 
dias, sob pena de ser considerado inexistente. Cumpridas as exigências, considerar-se-á 
efetuado o depósito na data da apresentação do pedido. 

 
Feito o depósito do pedido, é publicado o pedido da marca , podendo qualquer 

interessado apresentar oposição  no prazo de sessenta dias. Se isto ocorrer, o depositante 
será notificado através de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), podendo 
acessar cópia da oposição e defender-se também em sessenta dias, por meio de formulário 
próprio disponível no site do INPI. Em seguida, o INPI realiza o exame técnico das condições 
de registrabilidade  (novidade relativa, não-colidência com marca notória e desimpedimento), 
podendo, ou não, impor exigências ao depositante para, ao final, decidir o pedido, concedendo, 
ou não, o registro da marca 2.    

 
Após a concessão do registro da marca e comprovado o pagamento das taxas 

correspondentes, será expedido o certificado de registro , no qual deverão constar a marca, o 
número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, 
as características do registro e a prioridade estrangeira. 

 
Será considerado nulo , total ou parcialmente, o registro da marca que estiver em 

desacordo com a lei, podendo a nulidade ser requerida de ofício ou por meio de requerimento 
de qualquer pessoa com legítimo interesse , em cento e oitenta dias contados da data da 
expedição do certificado de registro. O proprietário da marca poderá apresentar sua defesa em 
sessenta dias, após o qual o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a 
instância administrativa. A declaração de nulidade produzirá efeito a partir da data do depósito 
do pedido. 

 
É importante que os empresários (titulares ou depositantes) acessem 

regularmente a Revista da Propriedade Industrial (RPI) ou a própria base de dados de marcas 
para acompanharem o andamento do seu pedido, conhecerem as suas decisões e eventuais 
exigências a serem cumpridas, bem como não perderem o prazo para apresentar recurso 
contra o indeferimento do seu pedido, lembrando sempre que a todos esses procedimentos há 
um custo e formulários próprios à sua apresentação, constantes do site do INPI 
(http://www.inpi.gov.br/index.php/marca/guia-basico). 

 
*Artigo elaborado com informações extraídas do site http://www.inpi.gov.br 
1 Informação extraída da obra “Curso de Direito Comercial”, do Prof. Fábio Ulhoa Coelho, vol  ,São Paulo, Saraiva, 2005, p. 163 
2 Idéia extraída da referida obra, p. 167 

Cristiane A. Marion Barbuglio  
Advogada – DEJUR/FIESP 

 
NOTÍCIAS 

 
São Paulo e setores produtivos firmam acordo de log ística reversa  

Em evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, nessa terça-feira, 28, o Secretário do Meio 
Ambiente, Bruno Covas, ao lado do Governador do Estado Geraldo Alckmin, assinou quatro 
Termos de Compromisso setoriais sobre resíduos sólidos, junto com o presidente e o vice-
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presidente da CETESB, respectivamente, Otávio Okano e, Nelson Bugalho, e representantes 
das entidades setoriais. 
 
Participaram da mesa Fernando Grella, Procurador Geral do Estado, Arnaldo Jardim, deputado 
Federal e Roberto Laureano, presidente do Movimento Nacional de Catadores de Materiais 
Recicláveis. 
 
O secretário Bruno Covas explicou que “os termos são fruto de conversas, seminários e 
debates com os próprios setores. Isso mostra o compromisso moral com as futuras gerações”. 
Os Termos assinados implementam modelos propostos pelos próprios setores empresariais, 
como resultado da Resolução SMA 38, de 2 de agosto de 2011. Na ocasião, a Secretaria do 
Meio Ambiente (SMA) demandou a 13 setores produtivos a elaboração de sistemas que 
ofereçam alternativas para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos produzidos 
após o consumo de seus produtos. Foram recebidas 189 propostas, representando cerca de 
três mil empresas. Segundo o secretário, este formato de diálogo com os setores regulados 
representa uma importante inovação no modo de propor políticas públicas. 
 
Os documentos firmam o compromisso de estabelecer o conceito de logística reversa com 
quatro setores, embalagens plásticas de óleos lubrificantes, embalagens de produtos de 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, materiais de limpeza e afins, de embalagens de 
agrotóxicos e de pilhas e baterias portáteis. 
 
Logística Reversa 
A logística reversa pode ser entendida como o ato de retornar às cadeias produtivas os 
resíduos gerados no consumo dos produtos, permitindo sua reciclagem ou reaproveitamento. É 
talvez a parte mais visível da “responsabilidade pós-consumo”, conceito introduzido em 2006 
na Política Estadual de Resíduos Sólido (PERS), posteriormente também incluído na Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). De acordo com este, fabricantes, distribuidores ou 
importadores de produtos que venham a gerar resíduos significativos, mesmo após o consumo 
dos produtos, são responsáveis pelo seu gerenciamento nos termos da lei. Dos projetos que 
serão executados, alguns já estão em andamento devido à pró-atividade dos próprios setores, 
ou mesmo pela existência de regras federais. É o caso das embalagens de agrotóxicos e do 
Programa Jogue Limpo, do Sindicom, cujo vídeo institucional foi veiculado aos presentes. 
 
 "A assinatura destes termos mostra o comprometimento do setor produtivo paulista com a 
responsabilidade pós-consumo estabelecida em lei. Estes são os primeiros termos e outros 
serão negociados e assinados nos próximos meses. Esperamos incentivar também os outros 
setores", destacou o secretário Bruno Covas. 
 
Os signatários dos Termos de Compromisso foram: 
- Embalagens de óleos lubrificantes: Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis e Lubrificantes (Sindicom), Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras, 
Envasilhadoras de Produtos Derivados de Petróleo (Simepetro), Sindicato Interestadual do 
Comércio de Lubrificantes  (Sindilub), Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de São Paulo (Sincopetro), Sindicato Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo, Lava-rápidos e Estacionamentos de Santos e Região (Resam), Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas e Região (Recap), Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do ABCDMRR (Regran), Sindicato Nacional do 
Comércio Transportador, Revendedor, Retalhista, Óleo Diesel, Óleo Combustível e Querosene 
(Sinditrr) criarão sistema próprio para recebimento e coleta das embalagens. 
- Embalagens de produtos de higiene pessoal, perfumaria, cosméticos, materiais de limpeza e 
afins: Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos 
(Abihpec) e Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (Abipla)  irão 
trabalhar junto às prefeituras e cooperativas de reciclagem. 
- Embalagens de agrotóxicos: Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 
(Inpev) e Associação dos distribuidores de insumos agropecuários (Andav) usarão os canais de 
comércio próprio desses insumos. 
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- Pilhas e baterias: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica  (Abinee) usará os 
canais dos grandes comércios varejistas. 
 
Outros documentos 
Ainda no evento, houve a assinatura de um convênio com o Sindicato da Indústria da 
Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo (Sinduscon-SP), que prevê 
uma série de atividades em conjunto. O foco é a melhoria da gestão dos resíduos de 
construção e demolição (RCD), incluindo ações de capacitação, desenvolvimento de material 
didático, entre outros, além de estudos para normas de construção civil sustentável, em 
atendimento conjunto das Políticas Estaduais de Resíduos Sólidos e Mudanças Climáticas. 
Outro documento assinado foi um Protocolo de Intenção entre a Secretaria do Meio Ambiente 
(SMA), Sinduscon-SP e Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe). O objetivo é discutir a construção de um sistema declaratório de resíduos 
sólidos para o estado de São Paulo, ferramenta de gestão prevista em lei e que consiste em 
um sistema de informação para gestão dos resíduos sólidos no estado, assegurando a 
rastreabilidade dos resíduos e a confiabilidade das informações. 
 
No evento ainda foi anunciado a assinatura, ocorrida em dezembro de 2011, de um contrato 
entre o Governo do Estado, por meio da SMA, e Caixa Econômica Federal (CEF) para repasse 
de recursos para elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), no valor de R$ 
1,750 milhão, com contrapartida de R$ 700 mil da SMA. Os valores foram obtidos por meio de 
um edital do Ministério do Meio Ambiente, no qual a proposta da SMA ficou em primeiro lugar. 
Além destas parcerias, o Governador Geraldo Alckmin ainda assinou na ocasião um decreto 
criando o Programa Estadual de Implementação de Projetos de Resíduos Sólidos. O objetivo é 
atender às diversas ações do governo do estado na política de resíduos sólidos. Esse decreto 
cria quatro desses projetos, referentes à: elaboração do Plano Estadual de resíduos sólidos; 
apoio à gestão municipal de resíduos sólidos; apoio às atividades de reciclagem, coleta seletiva 
e melhoria na destinação final dos resíduos sólidos; e educação ambiental para gestão dos 
resíduos sólidos. Esses projetos serão, em breve, detalhados pela SMA em normas próprias. 
Ao final, o Governador ressaltou a importância do tema e o caráter pioneiro da iniciativa no 
país. "A Secretaria do Meio Ambiente assinou o protocolo com as entidades para se ter um 
trabalho de logística reversa e conscientização dos consumidores", declarou Alckmin."   
 
Fonte:  Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo – 28.02.2012 

 
Cidadãos podem escolher cartórios em SP 

 
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu que os usuários de cartórios de São Paulo tem 
que recorrer ao Centro de Atendimento e Distribuição de Títulos e Documentos da capital 
paulista para indicar o cartório de sua preferência no registro de títulos. A decisão do CNJ 
suspende parte do Provimento 29/2011, da Corregedoria de Justiça de São Paulo, que permitia 
aos cidadãos registrarem títulos diretamente no cartório de sua preferência. “O usuário pode 
escolher o cartório, mas tem que fazer a indicação da unidade ao dar entrada no Centro de 
Atendimento”, explicou o conselheiro Vasi Werner. A decisão foi anunciada no julgamento do 
Procedimento de Controle Administrativo (0005108-54.2011.2.00.0000) nesta terça-feira (14), 
durante a 141ª Sessão Ordinária do CNJ. 
 
Apesar de julgarem parcialmente procedente o pedido, o CNJ condicionou o funcionamento do 
Centro à “obrigatoriedade de compensação” entre os cartórios. A partir desta decisão, os 
cartórios deverão redistribuir as demandas para equacionar o número de títulos atendidos por 
cada unidade. Com esse mecanismo, espera-se que os cartórios trabalhem de forma 
homogênea e consigam atender com mais rapidez à população.  
 
Ao proferir seu voto, o conselheiro Vasi Werner, que tinha pedido vista, destacou que a central 
respeita a liberdade de associação dos cartórios e de escolha dos usuários. “A Central foi 
formada por todos os cartórios da Comarca de São Paulo e obedeceu o princípio da livre-



 

 

Edição nº 2 – Ano IV – Março 2012 

Conexão Jurídica – Boletim Jurídico – Fiesp – Ciesp  – 2012 

concorrência. Enquanto não violar o regulamento, não há razão para revisão do ato original”, 
explicou. 
 
Acompanhando o voto de Vasi Werner, o conselheiro Sílvio Rocha ressaltou que o Centro 
assegura a impessoalidade na prestação do serviço e a distribuição equitativa entre os 
cartórios. “A decisão assegura o direito de escolha do usuário. Já a compensação, assegura a 
distribuição dos emolumentos de forma a colaborar com a equidade das estruturas e serviços 
oferecidos”, explicou.  
 
História - Criado em 2001 pelos 10 registradores da comarca de São Paulo, o Centro pretendia 
melhorar o atendimento ao público ao distribuir as demandas de acordo com a capacidade de 
cada cartório.  
 
Provimento 19/2011 da Corregedoria de Justiça de São Paulo, que restabeleceu em outubro de 
2011 a possibilidade de os interessados optarem pelo cartório de sua preferência ou de, 
simplesmente, utilizarem os serviços da Central de Distribuição.   
 
Fonte: Conselho Nacional de Justiça - 14.02.2012 

 
Fiscalização na Marginal Tietê começa dia 5 de març o  

 
A CET informa que dará início no próximo dia 5 de março à fiscalização aos caminhões que 
transitarem pela Marginal Tietê e outras vias em horário restrito. A partir desta data, o horário 
de restrição ao tráfego de caminhões será das 5h às 9h e das 17h às 22h, de segunda a sexta-
feira e, aos sábados, das 10h às 14h. 
 
A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que dará início no próximo dia 5 de 
março, segunda-feira, à fiscalização aos caminhões que transitarem pela Marginal Tietê e 
outras vias em horário restrito. A partir desta data, o horário de restrição ao tráfego de 
caminhões será das 5h às 9h e das 17h às 22h, de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das 
10h às 14h. 
 
A CET alterou os períodos de restrição com base em sugestões do setor de transportes de 
cargas. Técnicos da Companhia realizaram uma série de reuniões com representantes das 
indústrias, sindicatos ligados aos trabalhadores do transporte de cargas, empresas de 
transporte de cargas e caminhoneiros autônomos para ouvir das categorias as suas 
dificuldades e especificidades para se adequar à medida. Após essas reuniões, decidiu-se pela 
ampliação para oito horas do horário de permissão de circulação dos caminhões durante o dia. 
 
O período de 8 horas representa uma jornada de trabalho do caminhoneiro e, com isso, ele 
poderá fazer a entrega dos produtos pela cidade durante o dia e retornar ao seu destino. No 
período da noite e madrugada, os motoristas de caminhões terão sete horas para transitarem 
pela via. 
 
A implantação dessa restrição faz parte de um conjunto de medidas que a atual Administração 
tem realizado com o intuito de reduzir as ocorrências envolvendo caminhões e que geram 
interferências no sistema viário principal nos horários mais críticos. Sua fiscalização deve ser 
feita por meio de agentes de trânsito e radares fixos dotados de Leitor Automático de Placas 
(LAP). 
 
Serão considerados irregulares e passíveis de autuação por transitar em local e horários não 
permitidos os veículos que não estiverem devidamente cadastrados. A multa é de R$ 85,13, 
infração média, com acréscimo de quatro pontos na carteira nacional de habilitação. 
 
Fonte: Prefeitura/SP – 27.02.2012 
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EVENTOS 
 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DA FIESP/CIESP E ESCOLA DE DI REITO DO BRASIL – EDB   
realizarão no próximo dia 12 de março o SEMINÁRIO SOBRE TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: 
Seu papel para o desenvolvimento econômico sustentá vel , no Edifício-Sede desta 
Federação, na Av. Paulista, 1313, com início às 13h, que contará com a participação dos Drs. 
Gilmar Ferreira Mendes  (ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor pela Universidade de 
Münster - Alemanha), Helcio Honda  (Diretor Titular do Departamento Jurídico FIESP/CIESP), 
Alexandre Zavaglia P. Coelho  (Diretor Executivo da Escola de Direito do Brasil – EDB), Tácio 
Larceda Gama  (advogado, Doutor pela Puc-SP), Heleno Taveira Tôrres  (especialista pela 
Università di Roma La Sapienza, doutor pela Puc-SP e livre-docentes pela USP), Consuelo 
Yoshida  (desembargadora federal, doutora pela Puc-SP), Humberto Bergmann Ávila  (doutor 
pela LMU - Ludwig-Maximilians-Universität München - Alemanha, pós-doutor pela Harvard 
University - EUA, pela Ruprecht-Karls-Universität - Heidelberg  - Alemanha e pela Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn - Alemanha, livre docente pela USP), Luís Eduardo 
Schoueri  (advogado, doutor e livre docente pela USP), Fábio Nieves  (advogado, mestre pela 
Puc-SP, diretor adjunto do Departamento Jurídico da FIESP), Arnaldo Sampaio de Moraes 
Godoy , (consultor-geral da União, doutor pela PUC-SP), Ana Carolina Conte  (advogada, 
doutora pela Puc-SP), Viviane Vieira da Silva  (advogada da União), José Valverde  
(especialista em Direito Ambiental pela PUC-SP, representante do CJE - Comitê de Jovens 
Empreendedores - na diretoria do Departamento de Meio Ambiente da FIESP), Susy Gomes 
Hoffmann  (advogada, doutora pela Puc-SP, diretora adjunta do Departamento Jurídico da 
FIESP). Apoiam este evento as seguintes entidades: EMAG/TRF3 - Escola de Magistrados 
da Justiça Federal da 3ª Região, CESA - Centro de E studos das Sociedades de 
Advogados, Escola Superior da Procuradoria Geral da  Fazenda Nacional em São Paulo, 
FECAP - Fundação Escola do Comércio Alvares Pentead o, IDP - Instituto Brasiliense de 
Direito Público, Parasaber - www.parasaber.com.br. Participe!     
 
GRUPO DE ESTUDOS TRIBUTÁRIO DA FIESP/CIESP  realizará sua reunião no próximo dia 
22 de março sobre o tema “ASPECTOS POLÊMICOS DO ISS” , no Edifício-Sede desta 
Federação, na Av. Paulista, 1313 – 10º andar (Auditório) , com início às 15h, e contará com a 
participação do Dr. Alberto Macedo  (Auditor Fiscal Tributário Municipal e Presidente do 
Conselho Municipal de Tributos de São Paulo). Inscreva-se!  
 
 
 
 
 
 
 
Diretor Titular do Departamento Jurídico da FIESP e  CIESP: Helcio Honda 
Gerente:  Maria Concepción M. Cabredo. Equipe Técnica: Luiz Gonzaga de Carvalho, 
Cristiane A. Marion Barbuglio, Patrizia Tommasini Coelho, Ana Cristina Fischer, Adriana Roder,  
Izabel Cristina Francisco, Thiago Rodrigues, Ivany Furtado, Natanael Rodrigues Cid.   
Colaboraram com esta edição: Cristiane A. M. Barbuglio, Ana Cristina Fischer. Comentários 
e sugestões: E-mail: cdejur@fiesp.org.br 
 
Acesse o nosso link “jurídico” no site da FIESP e c onfira a análise completa acerca de diversos temas,  além 
dos materiais das últimas reuniões dos Grupos de Es tudos, bem como as Cartilhas de Direito Concorrenci al e 
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levar em conta que outros posicionamentos podem exi stir sobre a matéria. 

 


