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COMUNICADOS IMPORTANTES 
GUERRA DOS PORTOS (Resolução SF nº 13/2012) 
Usuários podem conhecer até 31/03/2013 o Programa Validador/Transmissor - Fichas de Conteúdo de Importação 
– FCI, de que dispõe o ajuste SINIEF 19/2012 e que se encontra disponível para teste. O sistema está no site da 
SEFAZ/SP - link http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/default.asp -, em ambiente de download. Da mesma forma, 
constam deste site a Consulta Pública da FCI e o Manual do Usuário. (Fonte: SEFAZ-SP) 
 
PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO (PEP) DO ICMS: Adesão a partir de 1º de março 
(Decreto nº 58.811/2012) 
O Programa Especial de Parcelamento (PEP) de débitos do ICMS da Secretaria da Fazenda estará disponível para 
adesões de 1º de março a 31 de maio de 2013. O contribuinte que aderir ao programa e optar pelo pagamento à 
vista terá redução de 75% no valor das multas e de 60% nos juros incidentes. O PEP permite também realizar o 
pagamento em até 120 parcelas, com redução de 50% do valor das multas e 40% dos juros. (Fonte: SEFAZ-SP) 
 
APROVADO O REGULAMENTO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP 
(Decreto Estadual nº 58.879/2013) 
Em vigor desde 08 de fevereiro de 2013, o Decreto Estadual nº 58.879, de 07 de fevereiro do mesmo ano, aprova o 
Regulamento da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, que foi transformada em autarquia pela Lei 
Complementar nº 1.187, de 28 de setembro de 2012, constante do Anexo integrante deste Decreto. 
 
SEFAZ-SP divulga taxa de juros de mora aplicável aos débitos vencidos de ICMS para o mês de 
março (Comunicado DA nº 9/2013) 
Comunicamos que a Diretoria de Arrecadação (DA), da Secretaria da Fazenda, publicou no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, de 14/02/2013, o Comunicado DA 9/2013 divulgando que o valor da taxa de juros de mora aplicável 
de 1º a 31/03/2013 para os débitos e Multas Infracionais do ICMS será de 0,03% ao dia, ou 0,93% ao mês.  

 
ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPORTANTES 

 
Alterado regulamento que estabelece critérios 
para efeito de habilitação ao Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da 
Indústria de Semicondutores – PADIS  
(Decreto Federal nº 7.913/2013)  
O novo Decreto altera o Anexo III do Decreto 6.233/07, 
que trata do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Tecnológico da Indústria de Semicondutores – PADIS, 
que concede isenção do imposto de renda e reduz a 
zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da 
COFINS e do IPI. Saiba mais... 
 
ANVISA aprova lista positiva de aditivos 
alimentares (Resolução RDC nº 5/2013) 
A lista dispõe as respectivas funções de aditivos 
alimentares e aponta os limites máximos para bebidas 
alcoólicas (exceto fermentadas). As empresas têm o 
prazo de 12 meses, a partir da data de publicação, para 
promover as adequações necessárias. Saiba mais... 
 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
estabelece normas para a elaboração de 
Planos de Recursos Hídricos de Bacias 
Hidrográficas (Resolução CNRH 145/2013) 
A Resolução do CNRH orienta a elaboração de Planos de 
Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas, entre outras 
providências, que se aplicam também às regiões 
hidrográficas. Saiba mais... 
 
Empresas de pequeno e médio porte podem 
aumentar a participação nas atividades de 
petróleo e gás natural (Resolução CNPE nº 1/2013) 
A Resolução do Conselho Nacional de Política 
Energética - CNPE estabelece política e medidas 
específicas para aumentar a participação de empresas 
de pequeno e médio porte nas atividades de exploração, 
desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural 
no País, e dá outras providências. Saiba mais... 
 
 

http://www.fazenda.sp.gov.br/fci/default.asp
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-decreto-no-7913-de-2013-adriana-bragato.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-resolucao-rdc-no-5-de-2013-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-resolucao-cnrh-no-145-de-2013-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-resolucao-cnpe-no-1-de-2013-cristiane.pdf
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Critérios para cobrança de dívidas dos 
consumidores paulistas (Lei nº 14.953/2013)  
A Lei nº 14.953/2013 estabelece critérios de 
transparência para a cobrança de dívidas dos 
consumidores paulistas, e dá outras providências.  
Saiba mais... 
 
Lei fixa novos horários nos turnos para os 
fornecedores realizarem serviços ou 
entregarem produtos aos consumidores  
(Lei nº 14.951/2013)  
A nova regra altera a Lei nº 13.747/2009, que obriga os 
fornecedores de bens e serviços a fixar data e turno 
para realização de serviços ou entrega de produtos aos 
consumidores. Saiba mais 
 
ALTERAÇÕES DAS PORTARIAS CAT: 
(i) que disciplina os procedimentos para fins da 
Escrituração Fiscal Digital - EFD pelos 
contribuintes do ICMS (Portaria CAT nº 9/2013). 
Saiba mais...  
 
(ii) que concede regime especial de tributação 
pelo ICMS a distribuidores hospitalares (Portaria 
CAT nº 11/2013).  Saiba mais...  
 
(iii) que concede regime especial de tributação 
pelo ICMS a distribuidores exclusivos de soros 
e vacinas para uso humano (Portaria CAT nº 
12/2013). Saiba mais...  
 
(iv) que disciplina o credenciamento de 
contribuinte para fins de fruição da isenção do 
ICMS incidente na prestação de serviço de 
transporte de mercadoria destinada à 
exportação (Portaria CAT nº 13/2013). Saiba mais...  
 

(v) que dispõe sobre a emissão de documentos  
fiscais e a escrituração de livros fiscais por 
contribuinte usuário de sistema eletrônico de  
processamento de dados (Portaria CAT nº 
14/2013). Saiba mais...  
 
(vi) que dispõe sobre a emissão da Nota Fiscal 
Eletrônica - NF-e e do Documento Auxiliar da 
Nota Fiscal Eletrônica - DANFE, o 
credenciamento de contribuintes e outras 
providências (Portaria CAT nº 15/2013).  
Saiba mais...  
 
(vii) que dispõe sobre a emissão do 
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e 
e do Documento Auxiliar do Conhecimento de 
Transporte Eletrônica - DACTE e dá outras 
providências (Portaria CAT nº 16/2013).  
Saiba mais...  
 
(viii) que dispõe sobre a apropriação de crédito 
acumulado do setor de avicultura (Portaria CAT 
nº 17/2013). Saiba mais...  
 
(ix) para incluir novas hipóteses ensejadoras 
do procedimento administrativo de cassação 
da eficácia da inscrição no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS sem repercussão direta 
no âmbito tributário (Portaria CAT nº 19/2013). 
Saiba mais... 
 
 
 
 
 
 

 
ARTIGO 
 
PROTESTO DE CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA: Alteração da Legislação que Regulamenta o Protesto de Títulos e 
Outros Documentos de Dívida 
Recentemente foi alterada a Lei que regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos 
de dívida, para permitir o protesto extrajudicial de Certidões de Dívida Ativa (CDA) da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. Leia mais...                                                          
Leandro de Paula Souza – Advogado – DEJUR/FIESP 

 
 
 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-lei-estadual-no-14953-de-2013-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-lei-estadual-no-14951-de-2013-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-9-de-2013-adriana-bragato.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-11-de-2013-adriana-bragato.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-12-de-2013-adriana-bragato.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-13-de-2013-fabio.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-14-de-2013-fabio.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-15-de-2013-fabio.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-16-de-2013-fabio.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-17-de-2013-fabio.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-portaria-cat-no-19-de-2013-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano5-03/edicao-3-protesto-de-certidao-de-divida-ativa-leandro.pdf
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NOTÍCIA 
SP assina acordo com governo federal para implantar Cadastro Ambiental Rural  
Com a adesão, chega a 19 o número de estados que estabeleceram parceria com o governo para construção do 
cadastro obrigatório  
por Agência Brasil 
 
Parceria permitirá que o estado receba do ministério imagens de satélite que vão permitir o confronto entre as 
informações declaradas pelos proprietários rurais no cadastro online com a condição geográfica fotografada 
O governo paulista assinou nesta quarta-feira (20/2) acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
para implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Com a adesão de São Paulo, chega a 19 o número de estados 
que estabeleceram parceria com o governo federal para construção do cadastro, que se tornou obrigatório com a 
aprovação do novo Código Florestal. "A expectativa é que se encerre tudo [a assinatura dos termos de cooperação com 
estados] até março", estimou a ministra Izabella Teixeira.  
 
A parceria permite, por exemplo, que o estado receba do ministério imagens de satélite que vão permitir o confronto 
entre as informações declaradas pelos proprietários rurais no cadastro online com a condição geográfica fotografada. "A 
declaração vai ser como no Imposto de Renda, preenche e já está de acordo com a lei, depois a gente faz o pente fino", 
explicou o secretário de Meio Ambiente de São Paulo, Bruno Covas.  
 
O governo paulista vai desenvolver um sistema próprio para reunir as informações de pelo menos 330 mil propriedades 
rurais existentes no estado, sendo que cerca de 270 mil são de pequeno porte. O objetivo é que o programa específico 
atenda às peculiaridades de São Paulo. "É uma realidade distinta. Nós já temos um inventário florestal que será refeito 
neste ano, temos protocolos com setores da economia, que já colocaram metas de recuperação [ambiental]. Tudo isso 
vai estar dentro do CAR", justificou.  
 
Alguns estados optaram por utilizar o sistema desenvolvido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama). Outros já possuíam sistemas similares, que vão precisar de ajustes, como os de Mato 
Grosso do Sul e do Pará. Seja por meio de cadastro próprio ou não, todas essas informações vão alimentar um banco 
de informações nacional.  
 
A previsão para São Paulo é que exista a necessidade de recuperação de pelo menos 1 milhão de hectares. "É uma 
estimativa. A gente não sabe se diminui ou não com o novo código, mas com o CAR vamos ter a real necessidade. A 
partir disso, seja cobrando dos proprietários, seja com políticas públicas com pagamento para serviços ambientais, 
vamos ajudar essas pessoas a recuperar suas áreas", declarou o secretário.  
 
A ministra reforçou que o cadastro vai apresentar, entre outras informações, um diagnóstico do déficit de área de 
preservação permanente no país e de reserva legal, que será atualizado anualmente. "A partir dessas informações, nós 
podemos evoluir para outras políticas, como, por exemplo, regularização ambiental de propriedades em face do 
licenciamento ou de assentamentos. E poderemos implementar também instrumentos econômicos", apontou Izabella 
Teixeira.  
 
A meta do ministério é que a implantação do CAR seja finalizada em 2014. De acordo com a ministra, são pelo menos 5 
milhões de propriedades rurais no país. Em São Paulo, a secretaria espera iniciar o cadastramento no início de abril. 
"Mesmo antes do ato formal da ministra, a gente espera já disponibilizar o sistema para as pessoas preencherem pela 
internet", explicou Covas.   
 
Fonte: Revista Globo Rural – 20.02.2013 
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