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EM DESTAQUE 

Liminar suspende cobrança adicional de ICMS em compras pela internet (ADI 4628) 
O Supremo Tribunal Federal concedeu liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4628) ajuizada pela 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e suspendeu a eficácia do Protocolo 

ICMS 21/2011, que exigia o pagamento do ICMS nos estados de destino nos casos em que o consumidor adquire 

mercadoria pela internet de outras unidades da Federação. (Fonte: http://www.stf.jus.br/) 

SEFAZ-SP divulga taxa de juros de mora aplicável, em março/2014, aos débitos vencidos de ICMS 
(Comunicado DA nº 10/2014) 
O valor da taxa de juros de mora aplicável de 1º a 31/03/2014 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 12/02/2014. 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS IMPORTANTES 

Regulamentada Lei de 1988 que dispõe sobre a 

produção, circulação e comercialização do vinho 

e derivados da uva e do vinho (Decreto Federal nº 

8.198/2014)  

De acordo com este regulamento, foram 

estabelecidos 180 (cento e oitenta) dias para a 

adequação dos produtores e comerciantes de uva, 

vinho e derivados da uva e do vinho ao seu 

cumprimento. Saiba mais... 

Estabelecidos os critérios de composição de 

fatores para o ajuste de preços de 

medicamentos (Resolução SE/CMED nº 1/2014)  

A Resolução estabelece os critérios de composição 

de fatores para o ajuste de preços de medicamentos 

a ocorrer em 31 de março de 2014. Saiba mais... 

Resolução dispõe sobre a autorização para a 

construção, exploração e ampliação de terminal 

de uso privado, de estação de transbordo de 

carga, de instalação portuária pública de 

pequeno porte e de instalação portuária de 

turismo (Resolução nº 3.290/2014)  

A Resolução objetiva estabelecer os procedimentos 

para autorização de construção, exploração e  

ampliação de terminal de uso privado, de estação 

de transbordo de carga, de instalação portuária 

pública de pequeno porte e de instalação portuária 

de turismo. Saiba mais... 

Resolução dispõe sobre requisitos técnicos para 

a regularização de produtos de higiene pessoal, 

cosméticos e perfume (Resolução RDC nº 

04/2014)  

A Resolução tem por objetivo atualizar os 

procedimentos necessários para a regularização de 

produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes 

por meio da simplificação de processos que visa a 

melhoria da qualidade da informação e agilidade na 

análise. Saiba mais... 

Resolução institui o Manual de Campo do IFN 

como documento de referência nacional para a 

coleta de dados em campo no âmbito do 

Inventário Florestal Nacional (Resolução nº 

23/2014)  

Este Manual constará da página do Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB) na Internet, sempre em 

versão atualizada, indicada no respectivo ícone. 

Saiba mais... 

Estabelecidos os critérios e procedimentos 

relativos à concessão e uso do Selo 

Sustentabilidade - Baixo Carbono aos 

participantes do Projeto de Compensação de 

Emissões de GEE do Campeonato Mundial de 

Futebol 2014 (Portaria nº 70/2014)  

Deverão ser observados os ditames da presente 

Portaria e Chamada Pública a ser lançada pelo 

Ministério do Meio Ambiente para convocação de 

empresas potencialmente interessadas em 

participar do Projeto de Compensação de Emissões 

de GEE do Campeonato Mundial de Futebol 2014. 

Saiba mais... 

http://www.stf.jus.br/
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-decreto-federal-no-8198-de-2014-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-resolucao-se-cmed-no-1-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-resolucao-no-3290-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-resolucao-rdc-no-04-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-resolucao-no-23-de-2014-conselho-diretor-do-servico-florestal-brasileiro-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-mma-no-70-de-2014-karell.pdf
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Portaria fixa critérios para a aplicação da Lei 

Municipal que autoria a PGM a não ajuizar ações 

ou execução de débitos de pequeno valor 

(Portaria PGM.G nº 02/2014) 

A Portaria autoriza os Deptos. Fiscal e Judicial a 

não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos 

tributários e não tributários de valores consolidados 

iguais ou inferiores a R$ 815,48. Saiba mais... 

Portaria dispõe sobre delegação das atribuições 

para julgamento de recursos referentes ao 

processo revisional ao Registro Público de 

Empresa Mercantis e Afins (Portaria nº 02/2014) 

A Portaria delega a competência ao Secretário de 

Racionalização e Simplificação para decidir o 

Recurso interposto ao Ministro de Estado do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior. Saiba mais... 

Portaria estabelece procedimentos entre o 

Instituto Chico Mendes e o IBAMA relacionados 

à Resolução do CONAMA quanto ao 

licenciamento ambiental federal (Portaria nº 

55/2014) 

A Portaria estabelece, no âmbito do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis-IBAMA e do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

Instituto Chico Mendes, os procedimentos para o 

licenciamento ambiental federal sujeitos à 

autorização ou ciência do órgão responsável pela 

administração de unidades de conservação federais. 

Saiba mais... 

Alterada a Resolução que dispõe sobre o 

transporte rodoviário de cargas por conta de 

terceiros mediante remuneração (Resolução 

ANTT nº 4.275/2014) 

Por esta norma, equiparam-se ao TAC, a Empresa 

de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC que 

possuir, em sua frota, até três veículos automotores 

de carga registrados no Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTRC, e 

as Cooperativas de Transportes de Cargas - CTC. 

Saiba mais... 

Alterada a Portaria que aprova a norma técnica 

que dispõe sobre especificações técnicas para o 

aproveitamento de água mineral (Portaria DNPM 

nº 67/2014) 

A Portaria nº 67/2014, altera a portaria nº 374/2009, 

que Aprova a Norma técnica que dispõe sobre as 

especificações Técnicas para o Aproveitamento de 

água mineral, termal, gasosa, entre outras... Saiba 

mais...   

Resolução aprova a norma que dispõe sobre a 

fiscalização da prestação dos serviços  

portuários e estabelece infrações 

administrativas (Resolução nº 3.274/2014) 

A Resolução tem por objetivo aprovar a norma que 

dispões sobre a fiscalização da prestação dos 

serviços portuários e estabelece infrações 

administrativas, destinando-se às administrações 

dos portos organizados, aos arrendatários de áreas 

e instalações portuárias, aos operadores portuários 

e aos autorizatários de instalações portuárias. Saiba 

mais... 

Estendido o prazo para adesão das 

embarcações de pesca amadora ao RGP 

(Instrução Normativa nº 01/2014) 

A norma estende o prazo até 31 de dezembro de 

2014. Saiba mais... 

Portaria institui o Programa nacional de 

Conservação das Espécies Ameaçadas de 

Extinção (Portaria nº 43/2014) 

O objetivo do Pró-Espécies de adotar ações de 

prevenção, conservação, manejo e gestão, com 

vistas a minimizar as ameaças e o risco de extinção 

de espécies. Saiba mais... 

Alterada a relação de itens da Tabela de 

Retribuições aos Serviços prestados pelo INPI 

(Portaria nº 27/2014)  

A Portaria objetiva aprovar os valores referentes às 

retribuições pelos serviços prestados pelo INPI, 

além de delegar ao Presidente do Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial - INPI, competência para 

fixar os valores das retribuições de alguns serviços. 

Saiba mais... 

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-no-2-de-2014-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-no-2-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-ibama-no-55-de-2014-cristiane.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-resolucao-4275-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-no-67-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-no-67-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-resolucao-no-3274-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-resolucao-no-3274-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-instrucao-normativa-no-01-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-no-43-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-portaria-no-27-de-2014-karell.pdf
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Criada a Comissão Estadual de Acesso a 

Informação – CEAI (Decreto Estadual nº 

60.144/2014)  

O Decreto institui a Comissão Estadual de Acesso à 

Informação – CEAI, vinculada diretamente ao 

Secretário-Chefe da Casa Civil. Saiba mais... 

Declaradas as espécies da fauna silvestre 

ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo 

(Decreto Estadual nº 60.133/2014) 

O Decreto declara as espécies da fauna silvestre 

ameaçadas de extinção, as quase ameaçadas e as 

deficientes de dados para avaliação no Estado de 

São Paulo. Saiba mais... 

Sistema de Coleta Mecanizada é implantado em  

São Paulo (Decreto Municipal nº 54.819/2014) 

O Decreto será executado de acordo com as 

presentes regras e demais leis municipais, mediante 

a instalação de contêineres de coleta de resíduos 

sólidos de superfície. Saiba mais... 

Decreto estabelece procedimentos para garantir 

o direito de acesso à informação e institui o

Catálogo Municipal de Bases de Dados (Decreto 

Municipal nº 54.779/2014)  

O Decreto introduz várias alterações no Decreto 

Municipal nº 53.623/2012 e cria o Catálogo 

Municipal de Bases de Dados. Saiba mais... 

Estabelecidos os limites máximos de emissão 

de poluentes atmosféricos (Decreto Municipal nº 

54.797/2014) 

Além disso, o Decreto limita os ruídos tolerados 

para os grupos motogeradores utilizados por 

edificações públicas e privadas no Município de São 

Paulo. Saiba mais...   

Criados São Paulo Aberta e Comitê 

Intersecretarial de Governo Aberto da Cidade de 

São Paulo (Decreto Municipal nº 54.794/2014) 

Entre outros objetivos, a São Paulo Aberta visa  

integrar e articular as ações e políticas públicas 

voltadas para o aumento da transparência e acesso 

às informações públicas, como também  o fomento 

à inovação tecnológica. Saiba mais... 

ARTIGO 
A RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS E ADMINISTRADORES PELO PASSIVO AMBIENTAL 

No âmbito do Direito Civil, sócios e administradores podem, em circunstâncias excepcionais, responder pessoalmente 

pelas obrigações contraídas por suas empresas. É a hipótese da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 

expressamente prevista pelo Código Civil de 2002: a autonomia da personalidade da pessoa jurídica poderá ser 

desconsiderada caso sejam verificados abusos caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial 

entre os sócios e a sociedade. Leia mais...        

Pedro Szajnferber de Franco Carneiro – Diretor DEJUR FIESP/CIESP 

JURISPRUDÊNCIA 
ADMITIDA RECLAMAÇÃO SOBRE JUROS MORATÓRIOS NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO 

Esta decisão foi tomada a partir do conflito de decisões entre a jurisprudência do STJ e o acórdão dado pela Segunda 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. Leia mais...    

http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-decreto-60144-roder.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-decreto-no-60133-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-decreto-no-54819-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-decreto-no-54779-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-decreto-no-54797-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-lei-no-54794-de-2014-karell.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-a-responsabilidade-dos-socios-e-administradores-pelo-passivo-ambiental-pedro-carneiro-diretor-dejur.pdf
http://apps.fiesp.net/fiesp/newsletter/conexao-juridica/conexao-ano6-02/edicao2-Jurisprudencia-reclamacaro-sobre-juros-moratorios-na-repeticao-de-indebito-tributario-e-admitida-camila.pdf
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NOTÍCIA 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI ESTÁ NA CASA CIVIL, DIZ MINISTRO 

Agências -  SÃO PAULO 

O ministro da Controladoria-Geral da União, Jorge Hage, disse ontem que o decreto que regulamentará a Lei 
Anticorrupção aguarda análise da Casa Civil. Aprovada em janeiro, a lei poderá punir as empresas envolvidas em 
práticas ilegais com multa de até 20% do faturamento.

Segundo Hage, o decreto não apresenta "nenhum ponto de divergência relevante" e será publicado após aprovação da 
presidente Dilma Rousseff. "Há consenso em praticamente todos os artigos, e agora está sob cuidados da Casa Civil", 
afirmou. 

O decreto que regulamenta a lei apresentará os critérios para aplicação de multas, prazos, além de agravantes e 
atenuantes como o acordo de leniência para empresas envolvidas com corrupção. O acordo incentiva uma pessoa ou 
empresa envolvida em corrupção a confessar participação no crime, com a possibilidade de receber benefícios, como a 
extinção da ação punitiva e a redução das penas. 

Em outro sentido, a Lei Anticorrupção responsabiliza as empresas que obtiverem vantagens com a corrupção, mesmo 
que não tenham agido diretamente no crime, mas beneficiada por ato praticado por entidade contratada ou fornecedora. 
Segundo o ministro, a expectativa é que as multas variem entre 0,1% a 20% do faturamento ou entre R$ 6 mil e R$ 60 
milhões, caso não fique comprovado o valor do faturamento. Jorge Hage avalia que a lei cumprirá sua principal função, 
que é prevenir a corrupção nas empresas brasileiras. 

"Estamos mais preocupados com os efeitos preventivos da lei nos atos lesivos, atos de corrupção, do que com os 
procedimentos para aplicação de penas", disse o ministro.”
Fonte: DCI – 20.02.2014 

EVENTOS 

Grupo de Estudos de Direito Concorrencial da FIESP/CIESP realizará sua reunião no próximo dia 13 de março sobre o tema 
“Interface entre defesa da concorrência e antidumping”, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. Paulista, 1313 – Sala 1.150, 
com início às 14h, que contará com a presença do economista, Profº Cleveland Prates Teixeira, ex-Conselheiro do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e Professor da FGV-SP. Para se inscrever, clique aqui.  Participe! 

Mesa de Debates do Grupo de Estudos de Direito Empresarial e Regulatório da FIESP/CIESP, a realizar-se às 14h, no dia 28 de 

março 2014, no Edifício-Sede desta Federação, na Av. Paulista, 1313 – 10º andar (Auditório), sobre o tema “A lei anticorrupção 

e sua regulamentação – Implicações para Empresas e Administradores”, que contará com a presença da Dra. Roberta Pêgas e 

do Dr. Alberto Camiña. Em breve as inscrições estarão abertas! 

EQUIPE TÉCNICA 

Diretor Titular do Departamento Jurídico da FIESP e CIESP: Helcio Honda | Gerente DEJUR FIESP: Alexandre Ramos. Coordenador: Caio Cesar 

Braga Ruotolo | Coordenadora NAL: Alessandra Cristina Nascimento da Mota | Gerente DEJUR CIESP: Rogério Domene. Advogada: Elaine Karine 

Gomes de Souza| Edição: Graziela Guerra.  

Colaboraram com esta edição: Pedro Szajnferber de Franco Carneiro, Cristiane A. M. Barbuglio, Adriana Roder, Karell Bruno Vidal, Camila Selek 

Castanheira, Marcos Guilherme Pereira Fagundes. Comentários e sugestões: E-mail: cdejur@fiesp.org.br Acesse o nosso link “jurídico” no site da 

FIESP e confira a análise completa acerca de diversos temas, além dos materiais das últimas reuniões dos Grupos de Estudos, bem como as 

Cartilhas de Direito Concorrencial e SPED atualizadas.  Conexão Jurídica é uma publicação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

(FIESP) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), de caráter meramente informativo. Sua eventual adoção para casos concretos 
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existir sobre a matéria. 

http://www.fiesp.com.br/agenda/interface-entre-defesa-da-concorrencia-e-antidumping/
mailto:cdejur@fiesp.org.br



