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É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho 
de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. 

Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se!  
 

Versículo Bíblico; Eclesiastes 4:9-10 

 
1.00 ASSUNTOS FEDERAIS 
 

1.01 OUTROS ASSUNTOS FEDERAIS 
 

Conversão da Medida Provisória n° 764/2016 (DOU de 27.12.2016) LEI N° 13.455, 
DE 26 DE JUNHO DE 2017 (DOU de 27.06.2017) 
 

Dispõe sobre a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função 
do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado, e altera a Lei n° 10.962, de 11 de 
outubro de 2004. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
LEI: 
Art. 1° Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função 
do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. 
Parágrafo único. É nula a cláusula contratual, estabelecida no âmbito de arranjos de pagamento ou 
de outros acordos para prestação de serviço de pagamento, que proíba ou restrinja a diferenciação 
de preços facultada no caput deste artigo. 
Art. 2° A Lei n° 10.962, de 11 de outubro de 2004, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 5°-A: 
"Art. 5°-A. O fornecedor deve informar, em local e formato visíveis ao consumidor, eventuais 
descontos oferecidos em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado. 
Parágrafo único. Aplicam-se às infrações a este artigo as sanções previstas na Lei n° 8.078, de 11 de 
setembro de 1990." 
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Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de junho de 2017; 196° da Independência e 129° da República. 
MICHEL TEMER 
HENRIQUE MEIRELLES 
ILAN GOLDFAJN 
 

LEI N° 13.456, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 27.06.2017) 
 

Altera o Programa de que trata a Lei n° 13.189, de 19 de novembro de 2015, para 
denominá-lo Programa Seguro-Emprego e para prorrogar seu prazo de vigência. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
LEI: 
Art. 1° O Programa de Proteção ao Emprego (PPE), instituído pela Lei n° 13.189, de 19 de novembro 

de 2015, passa a ser denominado Programa Seguro-Emprego (PSE), como política pública de 
emprego ativa. 
Parágrafo único. Os trabalhos técnico-administrativos do PSE cabem ao Ministério do Trabalho, 
observada a regulamentação por meio de ato do Poder Executivo federal. 
Art. 2° A ementa da Lei n° 13.189, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Institui o Programa Seguro-Emprego (PSE)." 
Art. 3° A Lei n° 13.189, de 19 de novembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 1° Fica instituído o Programa Seguro-Emprego (PSE), com os seguintes objetivos: 
................................................................................................ 
Parágrafo único. O PSE consiste em ação para auxiliar os trabalhadores na preservação do emprego, 
nos termos do inciso II do caput do art. 2° da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990." (NR) 
"Art. 2° Podem aderir ao PSE as empresas de todos os setores em situação de dificuldade econômico-
financeira que celebrarem acordo coletivo de trabalho específico de redução de jornada e de salário. 
§ 1° A adesão ao PSE pode ser feita perante o Ministério do Trabalho até o dia 31 de dezembro de 
2017, observado o prazo máximo de permanência de vinte e quatro meses, na forma definida em 
regulamento, respeitada a data de extinção do programa. 
§ 2° Têm prioridade de adesão ao PSE, observados os critérios definidos pelo Poder Executivo 
federal: 
I - a empresa que demonstre observar a cota de pessoas com deficiência; 
II - as microempresas e empresas de pequeno porte; e 
III - a empresa que possua em seus quadros programa de reinserção profissional de egressos do 
sistema penitenciário. 
§ 3° As microempresas e as empresas de pequeno porte poderão contar com o apoio técnico do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), conforme disposto em 
regulamento." (NR) 
"Art. 3° Poderão aderir ao PSE as empresas que se enquadrem nas condições estabelecidas pelo 
Comitê do Programa de Proteção ao Emprego, criado pelo Decreto n° 8.479, de 6 de julho de 2015, 
independentemente do setor econômico, e que cumprirem os seguintes requisitos: 
................................................................................................ 
II - apresentar ao Ministério do Trabalho solicitação de adesão ao PSE; 
................................................................................................ 
VI - comprovar a situação de dificuldade econômico-financeira, fundamentada no Indicador Líquido 
de Empregos (ILE), considerando-se nesta situação a empresa cujo ILE seja igual ou inferior ao 
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percentual a ser definido em ato do Poder Executivo federal, apurado com base nas informações 
disponíveis no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), consistindo o ILE no 
percentual representado pela diferença entre admissões e demissões acumulada nos doze meses 
anteriores ao da solicitação de adesão ao PSE dividida pelo número de empregados no mês anterior 
ao início desse período. 
................................................................................................ 
§ 2° A regularidade de que trata o inciso V do caput deste artigo deverá ser observada durante o 
período de adesão do PSE, como condição para permanência no Programa. 
§ 3° No cálculo do indicador de que trata o inciso VI do caput deste artigo, não serão computados os 
eventos de transferência por entrada, de transferência por saída e de admissão ou desligamento de 
aprendizes." (NR) 
"Art. 4° Os empregados de empresas que aderirem ao PSE e que tiverem o seu salário reduzido, nos 
termos do art. 5° desta Lei, fazem jus à compensação pecuniária equivalente a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da redução salarial e limitada a 65% (sessenta e cinco por cento) do valor máximo da 
parcela do seguro-desemprego, enquanto perdurar o período de redução temporária da jornada de 
trabalho. 
................................................................................................" (NR) 
"Art. 5° O acordo coletivo de trabalho específico para adesão ao PSE, celebrado entre a empresa e o 
sindicato de trabalhadores representativo da categoria da atividade econômica preponderante da 
empresa, pode reduzir em até 30% (trinta por cento) a jornada e o salário. 
§ 1° ......................................................................................... 
................................................................................................ 
IV - período pretendido de adesão ao PSE e de redução temporária da jornada de trabalho, que deve 
ter duração de até seis meses, podendo ser prorrogado por períodos de seis meses, desde que o 
período total não ultrapasse vinte e quatro meses; 
................................................................................................ 
VI - constituição de comissão paritária, composta por representantes do empregador e dos 
empregados abrangidos pelo PSE, para acompanhar e fiscalizar o cumprimento do acordo e do 
Programa, exceto nas microempresas e empresas de pequeno porte. 
§ 2° O acordo coletivo de trabalho específico de que trata este artigo não disporá sobre outras 
condições de trabalho que não aquelas decorrentes da adesão ao PSE. 
................................................................................................ 
§ 7° Para fins do disposto no § 4° deste artigo, cada microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá demonstrar individualmente o cumprimento dos requisitos exigidos para adesão ao PSE, com 
o apoio técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
................................................................................................ 
§ 9° O número total de trabalhadores e de setores abrangidos pelo Programa de que tratam os 
incisos I e II do § 1° deste artigo e a redução do percentual de que trata o inciso III do § 1° deste 
artigo poderão ser alterados durante o período de adesão ao Programa, desde que aprovados em 
assembleia dos trabalhadores abrangidos pelo Programa, dispensada a formalização de termo aditivo 
ao acordo, observados os critérios a serem estabelecidos em ato do Poder Executivo federal." (NR) 
"Art. 6° A empresa que aderir ao PSE fica proibida de: 
I - dispensar arbitrariamente ou sem justa causa os empregados que tiverem sua jornada de trabalho 
temporariamente reduzida enquanto vigorar a adesão ao PSE e, após o seu término, durante o prazo 
equivalente a um terço do período de adesão; e 
II - ........................................................................................... 
............................................................................................... 
c) efetivação de estagiário; 
d) contratação de pessoas com deficiência ou idosas; e 
e) contratação de egresso dos sistemas prisional e de medidas socioeducativas. 
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§ 1° Nas hipóteses de contratação previstas no inciso II do caput deste artigo, o empregado deve ser 
abrangido pelo acordo coletivo de trabalho específico. 
..............................................................................................." (NR) 
"Art. 7° A empresa pode denunciar o PSE a qualquer momento, desde que comunique o ato ao 
sindicato que celebrou o acordo coletivo de trabalho específico, aos seus trabalhadores e ao Poder 
Executivo federal, com antecedência mínima de trinta dias, demonstrando as razões e a superação 
da situação de dificuldade econômico-financeira. 
............................................................................................... 
§ 2° Deve ser mantida a garantia de emprego, nos termos da adesão original ao PSE e aos seus 
acréscimos. 
§ 3° Somente após seis meses da denúncia, pode a empresa aderir novamente ao PSE, caso 
demonstre que enfrenta nova situação de dificuldade econômico-financeira." (NR) 
"Art. 8° Fica excluída do PSE e impedida de aderir ao Programa novamente a empresa que: 
............................................................................................... 
II - cometer fraude no âmbito do PSE, assim entendida como a situação em que empresa obtiver, 
para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em 
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, relativamente ao Programa, como 
atos praticados quanto à burla das condições e dos critérios para adesão e permanência no 
Programa, fornecimento de informações não verídicas, apresentação de documentos falsos ou 
desvio dos recursos da compensação financeira do Programa destinada aos empregados abrangidos; 
ou 
............................................................................................... 
§ 1° A empresa que descumprir o acordo coletivo ou as normas relativas ao PSE fica obrigada a 
restituir ao FAT os recursos recebidos, devidamente corrigidos, e a pagar multa administrativa 
correspondente a 100% (cem por cento) desse valor, calculada em dobro no caso de fraude, a ser 
aplicada conforme o Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-

Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, e revertida ao FAT. 
............................................................................................... 
§ 3° Para fins da correção dos recursos de que trata o § 1° deste artigo, o valor a ser restituído ao 
FAT, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, calculada na forma de capitalização 
simples, ou seja, pela soma aritmética dos valores mensais da taxa Selic, adicionando-se 1% (um por 
cento) no último mês de atualização e utilizando-se para o cálculo do débito o Sistema Débito Web 
disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União." (NR) 
"Art. 11. O PSE extingue-se em 31 de dezembro de 2018." (NR) 
"Art. 11-A. Até o final do mês de fevereiro de cada exercício, o Poder Executivo federal estabelecerá 
o limite máximo anual para as despesas totais do PSE, observados os parâmetros econômicos oficiais 
utilizados na gestão fiscal. 
§ 1° Para fins de estimativa do cálculo das despesas totais referidas no caput deste artigo, será 
considerado o somatório do estoque de benefícios concedidos com os novos benefícios a serem 
desembolsados no exercício. 
§ 2° A gestão fiscal de que trata o caput deste artigo compreende a elaboração dos orçamentos 
anuais e as avaliações de receitas e despesas para cumprimento do disposto no art. 9° da Lei 

Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000. 
§ 3° O Poder Executivo federal, por meio de regulamento, poderá fixar orçamento do PSE dedicado 
exclusivamente a microempresas e empresas de pequeno porte." 
"Art. 11-B. O Ministério do Trabalho enviará semestralmente, pelo período de duração do PSE, aos 
Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e à Casa Civil da Presidência 
da República, informações que permitam avaliar a efetividade do PSE como política pública em 
relação aos objetivos pretendidos." 
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Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de junho de 2017; 196° da Independência e 129° da República. 
MICHEL TEMER 
RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA 
 

LEI N° 13.457, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 27.06.2017) 
 

Altera as Leis n°s 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 
da Previdência Social, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre a 
reestruturação da composição remuneratória da Carreira de Perito Médico Previdenciário 
e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial; e institui o Bônus Especial de Desempenho 
Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
LEI: 
Art. 1° A Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos 
benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência 
Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei." 
"Art. 43. ................................................................................. 
.............................................................................................. 
§ 4° O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação 
das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou 
administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei." (NR) 
"Art. 60. ................................................................................. 
.............................................................................................. 
§ 8° Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. 
§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8° deste artigo, o benefício cessará após o 
prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, 
exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, 
observado o disposto no art. 62 desta Lei. 
§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser 
convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou 
manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei. 
§ 11. O segurado que não concordar com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo 
poderá apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da administração perante o 
Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja análise médica pericial, se necessária, será feita pelo 
assistente técnico médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele que indeferiu 
o benefício." (NR) 
"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade 
habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra 
atividade. 
Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado 
seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, 
quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez." (NR) 
"Art. 101. ............................................................................... 
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§ 1° O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade 
estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo: 
I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da 
data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou 
II - após completarem sessenta anos de idade. 
.............................................................................................. 
§ 3° (VETADO). 
§ 4° A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema 
Único de Saúde (SUS), desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre 
os dados dele. 
§ 5° É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao 
segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação 
funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos 
termos do regulamento." (NR) 
Art. 2° A Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 37. ................................................................................. 
.............................................................................................. 
§ 3° Sem prejuízo de outros requisitos e condições estabelecidos no regulamento de que trata o § 2° 
deste artigo, é pré-requisito para promoção à Classe Especial da Carreira de Perito Médico 
Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial ser habilitado em avaliação de 
desempenho individual com resultado médio superior a 80% (oitenta por cento) do limite máximo da 
pontuação das avaliações realizadas no interstício considerado para a progressão na Classe D. 
I - (revogado); 
II - (revogado); 
III - (revogado). 
§ 4° (Revogado). 
.............................................................................................." (NR) 
"Art. 38. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária 
(GDAPMP), devida aos titulares dos cargos de provimento efetivo da Carreira de Perito Médico 
Previdenciário e da Carreira de Supervisor Médico-Pericial, quando em efetivo exercício nas 
atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no Ministério da Fazenda, no Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário ou no INSS, em função do desempenho individual do servidor e do 
alcance de metas de desempenho institucional. 
.............................................................................................. 
§ 4° A parcela referente à avaliação de desempenho institucional será paga conforme parâmetros de 
alcance das metas organizacionais, a serem definidos em ato do Ministro de Estado do 
Desenvolvimento Social e Agrário. 
.............................................................................................." (NR) 
Art. 3° Fica instituído, por até vinte e quatro meses, o Bônus Especial de Desempenho Institucional 
por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade (BESP-PMBI). 
Art. 4° O BESP-PMBI será devido ao médico-perito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por 
cada perícia médica extraordinária realizada nas agências da Previdência Social, em relação a 
benefícios por incapacidade mantidos sem perícia pelo INSS há mais de dois anos, contados da data 
de publicação da Medida Provisória n° 767, de 6 de janeiro de 2017. 
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, perícia médica extraordinária será 
aquela realizada além da jornada de trabalho ordinária, representando acréscimo real à capacidade 
operacional regular de realização de perícias médicas pelo médico-perito e pela agência da 
Previdência Social. 
Art. 5° O BESP-PMBI corresponderá ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais) por perícia realizada, na 
forma do art. 4° desta Lei. 
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Parágrafo único. O valor previsto no caput deste artigo será atualizado anualmente pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), ou pelo índice que vier a substituí-lo. 
Art. 6° O BESP-PMBI gerará efeitos financeiros por até vinte e quatro meses, ou por prazo menor, 
desde que não reste nenhum benefício por incapacidade sem revisão realizada há mais de dois anos, 
contados da data de publicação da Medida Provisória n° 767, de 6 de janeiro de 2017. 
Art. 7° O pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno não 
será devido no caso de pagamento do BESP-PMBI referente à mesma hora de trabalho. 
Art. 8° O BESP-PMBI não será incorporado aos vencimentos, à remuneração ou aos proventos das 
aposentadorias e das pensões e não servirá de base de cálculo para benefícios ou vantagens, nem 
integrará a base de contribuição previdenciária do servidor. 
Art. 9° O BESP-PMBI poderá ser pago cumulativamente com a Gratificação de Desempenho de 
Atividade de Perícia Médica Previdenciária (GDAPMP), desde que as perícias que ensejarem o seu 
pagamento não sejam computadas na avaliação de desempenho referente à GDAPMP. 
Art. 10. Ato conjunto dos Ministros de Estado da Fazenda, do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão e do Desenvolvimento Social e Agrário disporá sobre: 
I - os critérios gerais a serem observados para a aferição, o monitoramento e o controle da realização 
das perícias médicas de que trata o art. 4° desta Lei, para fins de concessão do BESP-PMBI; 
II - o quantitativo diário máximo de perícias médicas nas condições previstas no art. 4° desta Lei, por 
perito médico, e a capacidade operacional ordinária de realização de perícias médicas pelo perito 
médico e pela  agência da Previdência Social; 
III - a forma de realização de mutirão das perícias médicas de que trata o art. 4° desta Lei; e 
IV - os critérios de ordem de prioridade para o agendamento dos benefícios a serem revistos, tais 
como a data de concessão do benefício e a idade do beneficiário. 
Art. 11. Ato do Presidente do INSS estabelecerá os procedimentos necessários para a realização das 
perícias de que trata o art. 4° desta Lei. 
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. Ficam revogados: 
I - o parágrafo único do art. 24 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991; e 
II - os incisos I, II e III do § 3° e o § 4° do art. 37 da Lei n° 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. 
Brasília, 26 de junho de 2017; 196° da Independência e 129° da República. 
MICHEL TEMER 
HENRIQUE MEIRELLES 
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
OSMAR TERRA 
 
Conversão da Medida Provisória nº 762/2016 (DOU de 23.12.2016) 

LEI N° 13.458, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 27.06.2017) 
 

Altera a Lei n° 11.482, de 31 de maio de 2007, para prorrogar o prazo de vigência da não 
incidência do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) previsto 
no art. 17 da Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997; a Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997; e 
a Lei n° 10.893, de 13 de julho de 2004. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
LEI: 
Art. 1° O art. 11 da Lei n° 11.482, de 31 de maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11. O prazo previsto no art. 17 da Lei n° 9.432, de 8 de janeiro de 1997, fica prorrogado até 8 de 
janeiro de 2022, nas navegações de cabotagem, interior fluvial e lacustre." (NR) 
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Art. 2° (VETADO). 
Art. 3° (VETADO). 
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de junho de 2017; 196° da Independência e 129° da República. 
MICHEL TEMER 
HENRIQUE MEIRELLES 
MAURICIO QUINTELLA 
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

 

RESOLUÇÃO CODEFAT N° 785, DE 28 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 29.06.2017) 
 

Autoriza, excepcionalmente, o pagamento do Abono Salarial, referente ao exercício de 
2016/2017, aos participantes que não receberam o benefício na vigência da Resolução n° 
768, de 29 de junho de 2016. 
 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso V, do artigo 19, da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
RESOLVE: 
Art. 1° Fica autorizado, excepcionalmente, o pagamento do Abono Salarial, referente ao exercício de 
2016/2017, aos participantes que não receberam o benefício durante a vigência dos cronogramas 
constantes dos anexos I e II da Resolução n° 768/2016. 
Parágrafo único. A realização do pagamento de que trata o caput aos participantes do Programa de 
Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - PASEP, a que 
se refere o art. 9°, da Lei n° 7.998/90, deverá ocorrer no período de 27 de julho a 28 de dezembro de 
2017. 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO 
Presidente do Conselho 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 089, DE 22 DE JUNHO DE 2017 (*) - (DOU de 28.06.2017) 
 

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República de Gana sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico de 
Missões Diplomáticas e Consulares, celebrado em Brasília, em 29 de julho de 2013. 
 
O CONGRESSO NACIONAL 
DECRETA: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República de Gana sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico de Missões 
Diplomáticas e Consulares, celebrado em Brasília, em 29 de julho de 2013. 
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem 
como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de junho de 2017. 
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Senador EUNÍCIO OLIVEIRA 
Presidente do Senado Federal 
(*) Republicado no DOU de 28.06.2017, por ter saído com incorreções no original. 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 090, DE 22 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 23.06.2017) 
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo 
da República Islâmica da Mauritânia sobre Trabalho Remunerado por parte de 
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, 
celebrado em Nouakchott, em 26 de abril de 2012. 
O CONGRESSO NACIONAL 
DECRETA: 
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o 
Governo da República Islâmica da Mauritânia sobre Trabalho Remunerado por parte de Dependentes 
do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico, celebrado em Nouakchott, em 
26 de abril de 2012. 
Parágrafo único. Nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação 
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem 
como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 
patrimônio nacional. 
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
Senado Federal, em 22 de junho de 2017. 
Senador EUNÍCIO OLIVEIRA 
Presidente do Senado Federal 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.712, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 
27.06.2017) 
 

Altera a Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, que estabelece 
normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 
III e XXVI do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos arts. 

117 e 118 da Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro de 2011, 
RESOLVE: 
Art. 1° O art. 3° da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 3° ...................................... 
................................................. 
§ 12. O pedido de restituição de tributos administrados pela RFB abrangidos pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, deverá ser formalizado: 
I - na hipótese de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio de Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS), por meio do aplicativo Pedido Eletrônico de Restituição, disponível no 
Portal do Simples Nacional e no sítio da RFB na Internet, no endereço <http://rfb.gov.br>; ou 
II - na hipótese de retenção indevida, por meio do formulário Pedido de Restituição ou 
Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução Normativa, ressalvado o disposto no art. 8°. 
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............................................" (NR) 
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de 30 de junho de 2017. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.713, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 
28.06.2017) 
 

Dispõe sobre o parcelamento de débitos devidos pelo Microempreendedor Individual, 
apurados na forma do Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos 
abrangidos pelo Simples Nacional (Simei). 
 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 

n° 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 9° da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN n° 134, de 13 de junho de 2017, 
RESOLVE: 
Art. 1° Os débitos para com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), apurados na forma do 
Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional 
(Simei) até a competência do mês de maio de 2016, devidos pelo Microempreendedor Individual 
(MEI), poderão ser parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, 
observadas as disposições constantes desta Instrução Normativa. 
§ 1° Poderão também ser parcelados na forma prevista nesta Instrução Normativa: 
I - os débitos ainda não constituídos, desde que o MEI apresente, até 5 (cinco) dias úteis antes do 
pedido de parcelamento, as Declarações Anuais Simplificadas para o Microempreendedor Individual 
(DASN-Simei) relativas às competências a serem incluídas no parcelamento; 
II - os débitos com exigibilidade suspensa em decorrência de discussão administrativa ou judicial; e 
III - os débitos não exigíveis, a critério do MEI, para fins de contagem da carência para obtenção dos 
benefícios previdenciários, considerando o disposto no § 15 do art. 18-A da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006. 
§ 2° O parcelamento de que trata esta Instrução Normativa não se aplica: 
I - aos débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU); 
II - aos débitos relativos ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e ao 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) inscritos em dívida ativa do respectivo ente; 
III - às multas por descumprimento de obrigação acessória; e 
IV - aos débitos relativos à contribuição previdenciária descontada de empregado ou decorrente de 
sub-rogação, nem àqueles cujos fatos geradores tenham ocorrido antes da opção pelo Simei. 
§ 3° Na hipótese prevista no inciso II do § 1°, o MEI deverá, até 2 de outubro de 2017, comparecer à 
unidade da RFB de seu domicílio tributário para comprovar a desistência expressa e irrevogável da 
impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial, e, cumulativamente, a renúncia a 
quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem a ação judicial ou o recurso administrativo. 
§ 4° A comprovação de que trata o § 3° será feita mediante a apresentação: 
I - da 2ª (segunda) via da correspondente petição de desistência deferida pelo juízo ou de certidão 
homologatória da desistência emitida pelo cartório judicial que ateste a situação das respectivas 
ações, no caso de ação judicial; ou 
II - do requerimento na forma prevista no Anexo Único desta Instrução Normativa, no caso de 
impugnação ou recurso administrativo. 
Art. 2° O pedido de parcelamento: 
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I - deverá ser apresentado a partir das 8 horas do dia 3 de julho até às 20 horas do dia 2 de outubro 
de 2017, horário de Brasília, exclusivamente por meio do sítio da RFB na Internet, no endereço 
<http://rfb.gov.br>, do Portal e-CAC ou do Portal do Simples Nacional; 
II - abrange a totalidade dos débitos exigíveis; 
III - independe de apresentação de garantia; 
IV - implica confissão irrevogável e irretratável da totalidade dos débitos abrangidos pelo 
parcelamento existentes em nome da pessoa jurídica e configura confissão extrajudicial, nos termos 
dos arts. 389, 394 e 395 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 Código de Processo Civil (CPC), 
sujeitando a pessoa jurídica à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas 
nesta Instrução Normativa; e 
V - será considerado automaticamente deferido depois de decorridos 90 (noventa) dias da data de 
sua protocolização, caso não haja manifestação da autoridade concedente, observado o § 2°. 
§ 1° O parcelamento de débitos do MEI cujos atos constitutivos estejam baixados será requerido em 
nome do titular. 
§ 2° Somente produzirão efeitos os pedidos de parcelamento formulados com o correspondente 
pagamento tempestivo da 1ª (primeira) prestação. 
Art. 3° A dívida será consolidada na data do pedido de parcelamento e resultará da soma: 
I - do principal; 
II - das multas de mora e de ofício; e 
III - dos juros de mora. 
Parágrafo único. Serão aplicadas na consolidação as reduções das multas de lançamento de ofício 
nos seguintes percentuais: 
I - 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado da data em que foi notificado do lançamento; ou 
II - 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, 
contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de 1ª (primeira) instância. 
Art. 4° O valor das prestações será obtido mediante divisão da dívida consolidada pelo número 
máximo de até 120 (cento e vinte) parcelas, observado o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais) 
por parcela. 
§ 1° O valor de cada prestação, inclusive da parcela mínima, será acrescido de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês 
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento 
estiver sendo efetuado. 
§ 2° A 1ª (primeira) prestação vencerá no menor prazo entre: 
I - o 2° (segundo) dia após o pedido de parcelamento; 
II - a data de vencimento da multa de ofício, ainda não vencida, que esteja consolidada no 
parcelamento; 
III - o último dia útil do mês do pedido de parcelamento; e 
IV- o dia 2 de outubro de 2017. 
§ 3° A partir da 2ª (segunda) parcela, as prestações vencerão no último dia útil de cada mês. 
§ 4° O pagamento das prestações deverá ser efetuado mediante Documento de Arrecadação 
Simplificada do Microempreendedor Individual (DAS-MEI). 
§ 5° Poderá ser realizada, a pedido ou de ofício, revisão dos valores objeto do parcelamento para 
eventuais correções, ainda que já concedido o parcelamento. 
Art. 5° Implicará rescisão do parcelamento: 
I - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou 
II - a existência de saldo devedor após a data de vencimento da última parcela. 
§ 1° É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 
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§ 2° Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se, conforme o caso, o 
encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa ou o prosseguimento da cobrança. 
Art. 6° As informações relativas ao parcelamento estarão disponíveis no sítio da RFB na Internet, no 
endereço <http://rfb.gov.br>, no Portal e-CAC e no Portal do Simples Nacional. 
Art. 7° Aplica-se subsidiariamente aos parcelamentos de que trata esta Instrução Normativa o 
disposto na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15, de 15 de dezembro de 2009. 
Art. 8° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
ANEXO ÚNICO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.714, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 
28.06.2017) 
 

Altera a Instrução Normativa RFB n° 1.508, de 4 de novembro de 2014, que dispõe sobre o 
parcelamento de débitos apurados no Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional) no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e revoga a 
Instrução Normativa RFB n° 1.229, de 21 de dezembro de 2011. 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 

n° 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto nos §§ 15 a 24 do art. 21 da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e na Resolução CGSN n° 94, de 29 de novembro 
de 2011, 
RESOLVE: 
Art. 1° A ementa da Instrução Normativa RFB n° 1.508, de 4 de novembro de 2014, passa a vigorar 
com a seguinte redação: "Dispõe sobre o parcelamento de débitos apurados no Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Simples Nacional), e de débitos apurados no Sistema de Recolhimento em Valores 
Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) devidos pelo 
Microempreendedor Individual (MEI), no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e revoga 
a Instrução Normativa RFB n° 1.229, de 21 de dezembro de 2011." (NR) 
Art. 2° Os arts. 1°, 2°, 5° e 7° da Instrução Normativa RFB n° 1.508, de 2014, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
"Art. 1° ......................................... 
§ 4° O disposto nesta Instrução Normativa aplica-se aos débitos apurados na forma do Sistema de 
Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei), 
devidos pelo Microempreendedor Individual (MEI), inclusive aos débitos não exigíveis, que poderão, 
a critério do MEI, ser parcelados para fins de contagem da carência para obtenção dos benefícios 
previdenciários, observado o disposto no § 15 do art. 18-A da Lei Complementar n° 123, de 2006." 
(NR) 
"Art. 2° .......................................... 
..................................................... 
§ 2° Observado o disposto no inciso II do § 3° do art. 1°, será permitido 1 (um) pedido de 
parcelamento por ano-calendário, devendo o contribuinte desistir previamente de eventual 
parcelamento em vigor. 
......................................................" (NR) 
"Art. 5° ........................................... 
Parágrafo único. .............................. 
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III - o saldo da dívida será dividido em até 60 (sessenta) prestações, observado o valor mínimo da 
prestação previsto no § 1° do art. 7°; e 
......................................................" (NR) 
"Art. 7° ........................................... 
§ 1° O valor mínimo da parcela é de: 
I - R$ 300,00 (trezentos reais), no caso de parcelamento de débitos de ME e EPP; ou 
II - R$ 50,00 (cinquenta reais), no caso de parcelamento de débitos de MEI. 
....................................................... 
§ 4° O pagamento das prestações deverá ser efetuado mediante: 
I - Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), no caso de parcelamento de débitos de 
ME e EPP; ou 
II - Documento de Arrecadação Simplificada do Microempreendedor Individual (DAS-MEI), no caso de 
parcelamento de débitos de MEI." (NR) 
Art. 3° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
JORGE ANTONIO DEHER RACHID 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA N° 514, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 
30.06.2017) 
 

Dispõe sobre o registro, no Conselho Regional de Administração, das pessoas jurídicas do 
ramo de Informática que explorem atividades nos campos da Administração, e dá outras 
providências. 
 
O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe é conferida pela Lei n° 

4.769, de 9 de setembro de 1965, pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934, de 22 de 

dezembro de 1967, e pelo seu Regimento aprovado pela Resolução Normativa CFA n° 432, de 8 de 

março de 2013; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 1° da Lei n° 6.839/1980 e art. 15 da Lei n° 4.769/1965; 
CONSIDERANDO as decisões do Plenário em sua 11ª reunião, realizada no dia 27 de abril de 2017 e 
16ª reunião, realizada no dia 8 de junho de 2017, 
RESOLVE: 
Art. 1° Ficam obrigadas ao registro no Conselho Regional de Administração, as pessoas jurídicas do 
ramo da Informática que desenvolvam ou explorem atividades nos campos abrangidos pela Lei n° 

4.769/1965. 
§ 1° A responsabilidade técnica pelas sociedades de prestação de serviços profissionais de que trata 
o caput será exercida por profissional de Administração regularmente inscrito no respectivo CRA e 
em pleno gozo de seus direitos. 
§ 2° Para fins do disposto no parágrafo anterior, são autorizados a atuar como responsáveis técnicos 
pelas pessoas jurídicas de que trata o caput, os seguintes profissionais: 
I - Administrador; 
II - Mestre em Administração, desde que a área de concentração do curso seja conexa à Informática 
ou Informação; 
III - Doutor em Administração, desde que a área de concentração do curso seja conexa à Informática 
ou Informação; 
IV - Gestor, desde que diplomado em curso de Bacharelado, Sequencial ou Tecnológico conexos à 
Informática ou Informação. 
Art. 2° O registro profissional de que trata esta Resolução obedecerá aos preceitos do Regulamento 
de Registro Profissional editado pelo Conselho Federal de Administração. 
Art. 3° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 
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Art. 4° Revogam-se: 
I - a Resolução Normativa CFA n° 198, de 19 de dezembro de 1997; 
II - a Resolução Normativa CFA n° 295, de 20 de outubro de 2004. 
WAGNER SIQUEIRA 
Presidente do Conselho 
 

SOLUÇÃO NORMATIVA CFA N° 517, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 30.06.2017) 
 

Altera a Resolução Normativa CFA n° 462, de 22 de abril de 2015, para dispor sobre o uso 
do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e 
transexuais no âmbito dos Conselhos Federal e Regionais de Administração, e dá outras 
providências. 
 
O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições e competências que lhe são 
conferidas pela Lei n° 4.769, de 9 de setembro de 1965, pelo Decreto n° 61.934, de 22 de dezembro 

de 1967, e pelo seu Regimento aprovado pelaResolução Normativa CFA n° 432, de 08 de março de 

2013, 
CONSIDERANDO que o Conselho Federal de Administração tem função uniformizadora dos Conselhos 
Regionais de Administração, consoante o disposto no art. 8°, 'a', da Lei n° 4.769/1965; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n° 8.727, de 28 de abril de 2016, que dispõe sobre o uso do 
nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no 
âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e 
CONSIDERANDO, finalmente, a decisão do Plenário em sua 16ª reunião, realizada em 8 de junho de 
2017, 
RESOLVE: 
Art. 1° O art. 1° do Regulamento de Registro Profissional de Pessoas Físicas e Jurídicas, aprovado 
pela Resolução Normativa CFA n° 462, de 2015, passa a vigorar acrescido dos incisos V, VI e VII: 
"V - os Mestres em Administração; 
VI - os Doutores em Administração; 
VII - os Técnicos em Administração." 
Art. 2° O inciso I, do art. 3°, da Resolução Normativa CFA n° 462, de 22 de abril de 2015, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
"I - nome civil, nome social, data do nascimento, naturalidade, nacionalidade, filiação, sexo, número 
de inscrição no CPF, número da Carteira de Identidade (CI), número do título de eleitor, endereços 
residencial e profissional, número de telefone fixo, número de telefone celular e endereço de correio 
eletrônico (e-mail);" 
Art. 3° O Capítulo I, Seção II, da Resolução Normativa CFA n° 462, de 22 de abril de 2015, passa a 
vigorar acrescido do art. 3°-A, compondo a Subseção I "Do Registro Profissional Principal": 
"Art. 3°-A. Constará na Carteira de Identidade Profissional expedida pelo CRA, o nome social da 
pessoa travesti ou transexual, se requerido expressamente pelo interessado, acompanhado do nome 
civil. 
§ 1° Para fins do disposto no caput, considera-se nome social designação pela qual a pessoa travesti 
ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. 
§ 2° A pessoa travesti ou transexual poderá requerer, a qualquer tempo, a inclusão de seu nome 
social em documentos oficiais e nos registros dos sistemas de informação, de cadastros, de 
programas, de serviços, de fichas, de formulários, de prontuários e congêneres dos Conselhos 
Regionais de Administração. 
§ 3° O nome social poderá diferir do nome civil apenas no tocante ao prenome, mantendo-se 
inalterados os sobrenomes. 
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§ 4° Os registros dos sistemas de informação, de cadastros, de programas, de serviços, de fichas, de 
formulários, de prontuários e congêneres dos Conselhos Regionais de Administração deverão conter 
o campo "nome social" em destaque, acompanhado do nome civil, que será utilizado apenas para 
fins administrativos internos." 
Art. 4° O § 1° do art. 33 e § 1° do art. 36, e o inciso II do art. 47 do Regulamento de Registro 
Profissional de Pessoas Físicas e Jurídicas aprovado pela Resolução Normativa CFA n° 462, de 2015, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 33. .................................................... 
§ 1° Quando a indicação do Responsável Técnico recair sobre profissional Gestor, Mestre em 
Administração ou Doutor em Administração, a sua formação deverá ser afeta ao objeto social da 
Pessoa Jurídica em que exercer sua atividade profissional" 
Art. 36. .................................................... 
§ 1° Quando a indicação do Responsável Técnico recair sobre profissional Gestor, Mestre em 
Administração ou Doutor em Administração, a sua formação deverá ser afeta ao objeto social da 
Pessoa Jurídica em que exercer sua atividade profissional" 
Art. 47. .................................................... 
(...) 
II - aos Mestres em Administração, aos Doutores em Administração, aos bacharéis egressos de cursos 
superiores conexos à Administração, aos diplomados em Cursos Superiores de Tecnologia conexos à 
Administração, aos diplomados em Cursos Sequenciais de Formação Específica conexos à 
Administração, e aos Técnicos em Administração: 
a) cor verde; 
Art. 5° Revoga-se a Subseção I, da Seção II, do Capítulo III, da Resolução Normativa CFA n° 462, de 

22 de abril de 2015. 
Art. 6° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 
WAGNER SIQUEIRA 
Presidente do Conselho 
 

RESOLUÇÃO CODEFAT N° 790, DE 28 DE JUNHO DE 2017 -(DOU de 30.06.2017) 
 

Disciplina o pagamento do Abono Salarial referente ao exercício de 2017/2018. 
 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que 
lhe confere o inciso V, do artigo 19, da Lei n° 7.998, de 11 de janeiro de 1990 e tendo em vista o que 
dispõe o art. 9° desta mesma Lei, 
RESOLVE: 
Art. 1° Terão direito ao Abono Salarial os empregados de empregadores que atendam aos seguintes 
critérios: 
I - tenham percebido, de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social (PIS) 
ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), até 2 (dois) salários 
mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado e que tenham exercido atividade 
remunerada pelo menos durante 30 (trinta) dias no ano-base; 
II - estejam cadastrados há pelo menos 5 (cinco) anos no Fundo de Participação PIS/PASEP ou no 
Cadastro Nacional do Trabalhador; 
III - tenham sido informados corretamente na Relação Anual de Informação Social - RAIS. 
Art. 2° O valor do abono salarial anual será calculado na proporção de 1/12 (um doze avos) do valor 
do salário-mínimo vigente na data do respectivo pagamento, multiplicado pelo número de meses 
trabalhados no ano correspondente. 
§ 1° A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será contada como mês integral. 
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§ 2° O valor do abono salarial será emitido em unidades inteiras de moeda corrente, com a 
suplementação das partes decimais até a unidade inteira imediatamente superior. 
Art. 3° O Abono Salarial PIS e PASEP serão pagos, respectivamente, pela Caixa Econômica Federal e 
pelo Banco do Brasil S.A., na condição de agentes pagadores, de acordo com os cronogramas 
constantes dos Anexos I e II desta Resolução. 
§ 1° Os cronogramas constantes dos anexos I e II, somente poderão ser alterados, conjuntamente, 
pelo CODEFAT, Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS/PASEP e agentes pagadores, 
ressalvado o princípio de subordinação à condição suspensiva dos atos jurídicos. 
§ 2° Os agentes pagadores estão autorizados, a partir das alocações transferidas pelo FAT, a executar 
as rotinas de efetivação de pagamento, definidas no inciso "I" do art. 4°, desta Resolução, para 
disponibilização do Abono, conforme os cronogramas constantes nos Anexos I e II e quando for 
simultaneamente efetivado o saque total de cotas. 
§ 3° No caso de falecimento do titular beneficiário do Abono Salarial, os agentes pagadores efetuarão 
o pagamento aos respectivos sucessores do de cujus, por meio de Alvará Judicial, no qual deverá 
constar: 
I - identificação completa do representante legal; e 
II - ano-base do Abono Salarial. 
Art. 4° Compete aos agentes pagadores, para efetivação do disposto no art. 1° desta Resolução: 
I - executar os serviços de pesquisa, identificação dos participantes e trabalhadores com direito ao 
Abono, segundo critérios definidos pelo Ministério do Trabalho, e, ainda, apuração e controle de 
valores, processamento dos dados, atendimento aos participantes e trabalhadores, assim como o 
pagamento do Abono, que poderá ser efetuado mediante depósito em conta corrente de 
titularidade do trabalhador, no agente pagador ou saque em espécie; 
II - executar os serviços mencionados no inciso anterior, para a regularização cadastral com base na 
Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, declarada fora do prazo legal a partir do Ano-Base 2011; 
III - executar as rotinas de revisão da atribuição do Abono exercício 2017/2018, não contempladas 
pela regularização cadastral da RAIS Ano-Base 2016, mediante solicitação individualizada do 
participante até 15 de junho de 2018 e efetuar o pagamento do Abono, quando for o caso, desde 
que comprovada à apropriação na base de dados da RAIS das informações entregues pelo 
empregador; 
IV - manter disponibilizado, pelo prazo de 5 (cinco) anos, os registros comprobatórios dos 
pagamentos de Abonos efetuados aos participantes. 
§ 1° O pagamento do Abono Salarial aos beneficiários identificados no processamento da RAIS 
extemporânea, entregue ao Ministério do Trabalho até 31 de agosto de 2017, será disponibilizado 
pelos agentes pagadores a partir de 05 de outubro de 2017 conforme cronogramas constantes dos 
Anexos I e II. 
§ 2° Após a data estabelecida no parágrafo anterior, a regularização cadastral da RAIS extemporânea 
somente será processada para disponibilização de pagamento, quando for o caso, juntamente com o 
exercício financeiro seguinte do Abono. 
Art. 5° Cabe aos agentes pagadores efetuarem a retroação do cadastro dos participantes do 
Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico - 
PASEP, desde que devidamente comprovado o vínculo empregatício, seja ele efetivo ou temporário, 
quando houver necessidade de atualização do referido cadastro. 
§ 1° O cadastro retroativo do trabalhador será efetuado mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
I - Documento de Identificação; 
II - Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
III - Termo de Posse, quando se tratar de funcionário efetivo; 
IV - Contrato de Trabalho, quando se tratar de trabalhador temporário; 
V - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, quando se tratar de trabalhador celetista; 



 

VI - Boletim Interno de Organização Militar, quando se tratar de integrantes das Forças Armadas. 
§ 2° Em atendimento ao caput deste artigo, imputar-se-á aos agentes pagadores o prazo de até 30 
(trinta) dias para proceder à regularização cadastral retroativa, desde que atendido o disposto no § 
1° deste artigo. 
Art. 6° Os recursos necessários ao pagamento do Abono serão depositados na Conta Suprimento do 
Abono Salarial/FAT, aberta para este fim junto aos agentes pagadores, observada a disponibilidade 
orçamentária. 
Parágrafo único. Os recursos necessários ao pagamento do Abono Salarial serão transferidos na 
forma do caput deste artigo, com 3 (três) dias úteis de antecedência do início de cada período de 
pagamento, desde que comprovada a efetiva necessidade de desembolso para pagamento dos 
benefícios, mediante acompanhamento do saldo da conta-suprimento do FAT. 
Art. 7° O valor relativo ao benefício do Abono Salarial será desembolsado ao agente pagador, 
mediante débito na conta suprimento, efetuado diariamente, com base em documento de 
movimentação contábil da agência pagadora. 
Art. 8° O saldo diário da conta-suprimento será remunerado, pelo agente pagador do benefício, com 
base na Taxa Extramercado do Banco Central do Brasil, constituindo-se receita do FAT. 
§ 1° A remuneração de que trata este artigo será apurada mensalmente e recolhida ao FAT até o 
último dia do decêndio subsequente ao mês de apuração. 
§ 2° O descumprimento do estabelecido no parágrafo 1° implicará remuneração do saldo diário da 
conta suprimento, eventualmente existente, com base na mesma taxa utilizada para remunerar as 
disponibilidades do Tesouro Nacional, conforme art. 5° da Lei n° 7.862, de 30 de outubro de 1989, 
com a redação dada pela Lei n° 9.027, de 12 de abril de 1995, até o dia do cumprimento da 
obrigação. 
Art. 9° Mensalmente, até o quinto dia útil do mês subsequente, o agente pagador deverá 
encaminhar ao Ministério do Trabalho - MTb, os relatórios gerenciais estabelecidos pela Resolução 
n° 09, de 31 de dezembro de 1990, e suas alterações, deste Conselho. 
§ 1° Os extratos financeiros da conta suprimento do Abono Salarial deverão ser encaminhados ao 
MTb pela instituição financeira, no prazo acima mencionado. 
§ 2° O descumprimento do estabelecido neste artigo sujeitará o agente pagador às penalidades 
previstas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas relativas a contratos. 
Art. 10. O agente pagador prestará contas dos recursos recebidos, devolvendo, até 31.07.2018, o 
eventual saldo de recursos, apresentando a documentação pertinente até 31.08.2018. 
Parágrafo único. Ultrapassado o prazo estabelecido, o saldo de recursos será remunerado conforme 
disposto § 2° do art. 8° desta Resolução. 
Art. 11. Pela execução dos serviços referidos nesta Resolução, os agentes pagadores farão jus à tarifa 
definida em cláusula contratual. 
Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
VIRGÍLIO NELSON DA SILVA CARVALHO 
Presidente do CODEFAT 
ANEXO I 
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL - EXERCÍCIO 2017/2018 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 
NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 
JULHO 27/07/2017 29/06/2018 
AGOSTO 17/08/2017 29/06/2018 
SETEMBRO 14/09/2017 29/06/2018 
OUTUBRO 19/10/2017 29/06/2018 
NOVEMBRO 17/11/2017 29/06/2018 
DEZEMBRO 14/12/2017 29/06/2018 
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JANEIRO 
FEVEREIRO 

18/01/2018 29/06/2018 

MARÇO 
ABRIL 

22/02/2018 29/06/2018 

MAIO 
JUNHO 

15/03/2018 29/06/2018 

I - O crédito em conta para correntistas da CAIXA será efetuado a partir de Julho/2017 conforme 
tabelas abaixo: 

NASCIDOS EM CRÉDITO EM CONTA 
JULHO 25/07/2017 
AGOSTO 15/08/2017 
SETEMBRO 12/09/2017 
OUTUBRO 17/10/2017 
NOVEMBRO 14/11/2017 
DEZEMBRO 12/12/2017 
JANEIRO 
FEVEREIRO 16/01/2018 

MARÇO 
ABRIL 

20/02/2018 

MAIO 
JUNHO 

13/03/2018 

II - Pagamento de Abono regularização cadastral (inciso II do art. 4°, desta Resolução) no período de 
05.10.2017 a 29.06.2018. 
ANEXO II 
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL - EXERCÍCIO 2017/2018 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 
NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. 

FINAL DA INSCRIÇÃO RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ 
0 27/07/2017 29/06/2018 
1 17/08/2017 29/06/2018 
2 14/09/2017 29/06/2018 
3 19/10/2017 29/06/2018 
4 17/11/2017 29/06/2018 
5 18/01/2018 29/06/2018 
6 e 7 22/02/2018 29/06/2018 
8 e 9 15/03/2018 29/06/2018 

I - O crédito em conta para correntistas do Banco do Brasil será efetuado a partir do terceiro dia útil 
anterior ao início de cada período de pagamento, conforme cronograma estabelecido neste anexo. 

FINAL DA INSCRIÇÃO FOPAG - A PARTIR DE 
0 e 1 01/08/2017 
2 01/09/2017 
3 02/10/2017 
4 01/11/2017 
5 02/01/2018 
6 e 7 01/02/2018 
8 e 9 01/03/2018 

II - Pagamento pela FOPAG (através da folha de pagamento das entidades conveniadas) - o crédito 
será efetuado no período de agosto/2017 a maio/2018. 
III - Pagamento de Abono regularização cadastral (inciso II do art. 4°, desta Resolução) no período de 
05.10.2017 a 29.06.2018. 

RESOLUÇÃO NORMATIVA CFA N° 518, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 
30.06.2017) 
 



 

Dispõe sobre a Carteira de Identidade Profissional expedida pelos Conselhos Regionais de 
Administração, e dá outras providências. 
 
O CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe é conferida pela Lei n° 

4.769, de 9 de setembro de 1965, pelo Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934, de 22 de 

dezembro de 1967, e pelo seu Regimento aprovado pela Resolução Normativa CFA n° 432, de 8 de 

março de 2013; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 8°, alínea "e" e art. 14, § 2°, da Lei n° 4.769, de 9 de setembro de 

1965; artigos 9°, 42, 43, 44,45 e 46 do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 61.934/67; a Lei n° 

6.206, de 7 de maio de 1975; 
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Federal de Administração, na qualidade de órgão 
coordenador do Sistema CFA/CFAs, instituir e padronizar os documentos de identificação dos 
profissionais de Administração inscritos nos CRAs, adaptando seus modelos aos atuais recursos de 
tecnologia; 
RESOLVE, ad referendum do Plenário do CFA. 
Art. 1° Aprovar o Regulamento que estabelece os modelos e padrões para confecção das Carteiras de 
Identidade Profissional (CIP) a serem expedidas pelos Conselhos Regionais de Administração, o qual 
integra a presente Resolução. 
Art. 2° Esta Resolução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° Revogam-se: 
I - a Resolução Normativa CFA n° 450, de 15 de agosto de 2014; 
II - a Resolução Normativa CFA n° 469, de 18 de agosto de 2015; 
III - a Resolução Normativa CFA n° 484, de 1° de julho de 2016; 
IV - a Resolução Normativa CFA n° 503, de 10 de maio de 2017. 
WAGNER SIQUEIRA 
Presidente do Conselho 
 

RESOLUÇÃO CDES N° 009, DE 21 DE JUNHO DE 2017 (*) - (DOU de 26.06.2017) 
Dispõe sobre o ambiente de produção restrita, que inicia a fase de testes do projeto 
eSocial para as empresas. 
 
O COMITÊ GESTOR DO ESOCIAL, no uso das atribuições previstas no art. 5° do Decreto n° 8.373, de 

11 de dezembro de 2014, 
RESOLVE: 
Art. 1° Disponibilizar o ambiente de produção restrita do eSocial a partir das 7 horas do dia 26 de 
junho deste ano. 
Parágrafo Único. A disponibilização será dividida em duas etapas, sendo a primeira no período de 26 
de junho a 31 de julho de 2017, para as empresas de Tecnologia da Informação - T.I., e a segunda no 
período de 1° de agosto a 31 de dezembro de 2017 para todas as empresas. 
Art. 2° Em função da capacidade restrita do ambiente, sua utilização deverá ser efetuada de forma 
controlada, atendendo às orientações e aos limites descritos no manual técnico a ser publicado no 
sítio do eSocial. 
Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
CLOVIS BELBUTE PERES 
p/Secretaria da Receita Federal do Brasil 
HENRIQUE JOSÉ SANTANA 
p/Caixa Econômica Federal 
JARBAS DE ARAÚJO FÉLIX 
p/Secretaria da Previdência 
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JOSÉ ALBERTO REYNALDO MAIA ALVES FILHO 
p/Ministério do Trabalho 
SAULO MILHOMEM DOS SANTOS 
p/Instituto Nacional do Seguro Social 
(*) Republicada no DOU de 26 de junho de 2017, por ter saído com incorreções no original. 
 

RESOLUÇÃO CNE N° 054, DE 23 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 26.06.2017) 
 

Determina os procedimentos para certificação, credenciamento e pagamento de oficiais 
de controle de dopagem e oficiais de coleta de sangue. Regulamenta os atos praticados 
pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD para a certificação de oficiais 
de controle de dopagem e oficiais de coleta de sangue e dá outras providências. 
 
O MINISTRO DE ESTADO DO ESPORTE e PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO ESPORTE, no uso 
das suas atribuições regulamentares e 
CONSIDERANDO: 
As competências estabelecidas no Art. 11, inciso VIII, da Lei n° 9.615, de 24 de março de 1998, com a 
redação dada pela Lei n° 13.322, de 28 de julho de 2016, a competência atribuída ao Presidente do 
CNE pelo artigo 10, § 7°, do Decreto n° 7.984, de 8 de abril de 2013 as disposições do art. 

4° do Decreto n° 8.692 de 16 de março de 2016 e o disposto no Decreto n° 8.829, de 3 de agosto de 
2016. 
Tendo em vista a edição da nova legislação e o dever de estabelecer imediatamente as diretrizes 
para certificação, credenciamento e pagamento de oficiais de controle de dopagem e oficiais de 
coleta de sangue, visando a preservação e continuidade do atendimento ao interesse público na 
prestação dos serviços de controle de dopagem em conformidade com as normas e padrões 
internacionais, aos quais o Brasil aderiu, e conforme deliberado pelo Conselho Nacional do Esporte 
na 34ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de outubro de 2016, 
RESOLVE: 
Art. 1° Aprovar diretrizes para certificação de oficiais de controle de dopagem e oficiais de coleta de 
sangue e para a autorização da convalidação dos procedimentos já realizados. 
CAPÍTULO I 
DO PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO 
Art. 2° São atribuições dos oficiais de controle de dopagem (OCD): 
I - Coordenar a missão de controle de dopagem; 
II - Preparar o local para a coleta; 
III - Realizar a coleta de amostra dos atletas; 
IV - Zelar pelo sigilo da coleta e direito à privacidade dos atletas; 
V - Encaminhar as amostras coletadas para análise para laboratório credenciado; 
VI - Zelar pela segurança do transporte das amostras coletadas; 
VII - Fazer a utilização responsável do material disponibilizado, armazenar e/ou devolver o material 
remanescente para a ABCD, conforme orientações. 
Art. 3° É atribuição exclusiva dos oficiais de coleta de sangue (OCS) realizar a coleta de amostra de 
sangue dos atletas. 
Art. 4° O procedimento de certificação atenderá as seguintes diretrizes: 
I - Ampla divulgação aos profissionais elegíveis, na forma dos artigos 5° e 6° desta Resolução, por 
meio de editais de chamamento publicados no endereço eletrônico do Ministério do Esporte; 
II - Utilização de critérios objetivos de seleção nos editais de chamamento público; 
III - Respeito aos princípios que regem a Administração Pública, especialmente, a impessoalidade; 
IV - Conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Código Mundial Antidopagem. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/res/rs17/res_cdes_009_2017_ant.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei9615_1998.asp#art11
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei9615_1998.asp#art11_viii
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei9615_1998.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/16/lei_13322_2016.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/13/Decreto/decreto7984_2013.php#art10
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/13/Decreto/decreto7984_2013.php#art10_p7
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/13/Decreto/decreto7984_2013.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/16/decreto_cne_8692_2016.php#art4
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/16/decreto_cne_8692_2016.php#art4
http://www.econeteditora.com.br/bdi/d/16/decreto_cne_8692_2016.php


 

Art. 5° O profissional elegível à certificação de oficial de controle de dopagem deverá comprovar 
formação acadêmica em nível superior, preferencialmente na área de saúde. 
Art. 6° O profissional elegível à certificação de oficial de coleta de sangue deverá comprovar 
formação acadêmica em nível técnico ou superior e prática freqüente de flebotomia (por pelo menos 
2 anos de trabalho em unidades de emergência, UTI, neonatal ou laboratório de coleta de sangue). 
Art. 7° O procedimento de certificação do oficial de controle de dopagem (OCD) terá as seguintes 
fases: 
I - Publicação de edital de seleção; 
II - Seleção por meio de análise do diploma de formação superior, feitas por comissão designada para 
este fim, segundo critérios objetivos especificados no edital; 
III - Aprovação em curso de formação; 
IV - Realização de missões supervisionadas; 
V - Aprovação em avaliações previstas nos procedimentos técnicos da ABCD em vigor. 
Art. 8° O procedimento de certificação do oficial de coleta de sangue (OCS) terá as seguintes fases: 
I - Publicação de edital de seleção; 
II - Seleção por meio de análise do diploma de formação técnica ou superior e por análise curricular 
feita por comissão designada para este fim; 
III - Participação em curso de formação; 
IV - Aprovação em avaliações previstas nos procedimentos técnicos da ABCD em vigor. 
Art. 9° O procedimento de certificação dos oficiais de controle de dopagem e oficiais de coleta de 
sangue, que trabalharam durante a Copa do Mundo FIFA 2014 e/ou nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio2016 e foram intitulados OCDs e OCSs por uma instituição signatária do Código 
Mundial Antidopagem terá as seguintes fases: 
I - Convocação dos oficiais, por meio de publicação no endereço eletrônico da ABCD, para 
apresentar, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta Resolução, 
documento(s) comprobatório(s) da participação nesses eventos, para análise da ABCD. 
II - Aprovação em avaliações referentes ao treinamento específico, concedido pela ABCD, e à missão 
de certificação. 
Art. 10. O Ministro de Estado do Esporte publicará a relação nominal dos certificados com prazo de 
validade de 2 (dois) anos, o qual ficará automaticamente prorrogado caso a ABCD esteja impedida de 
fazer controles de dopagem em razão de não-conformidade declarada pela Agência Mundial 
Antidopagem - WADA-AMA, pelo mesmo período que durar o impedimento. 
Parágrafo único. No ato de publicação da relação dos oficiais certificados, será estabelecido prazo 
para a assinatura do termo de compromisso de que trata o art. 12 desta Resolução. 
Art. 11. Os procedimentos de certificação observarão as normas operacionais estabelecidas nos 
procedimentos técnicos da ABCD, utilizando como guia os documentos oficiais da WADA-AMA. 
CAPÍTULO II 
DO CREDENCIAMENTO 
Art. 12. O credenciamento dos oficiais certificados se dará mediante a publicação de seu nome no 
Diário Oficial da União e a assinatura de termo de compromisso, no prazo estipulado. 
Art. 13. A ABCD emitirá documento de identificação dos oficiais de controle de dopagem e dos 
oficiais de coleta de sangue credenciados, exclusivamente para o exercício das funções relativas ao 
controle de dopagem. 
Parágrafo único. Na falta do documento emitido pela ABCD previsto no caput, poderá ser 
apresentado documento oficial de identidade com foto para comprovação da identidade do oficial 
credenciado. 
CAPÍTULO III 
DA MISSÃO DE CONTROLE DE DOPAGEM 



 

Art. 14. Somente oficiais de controle de dopagem e os oficiais de coleta de sangue certificados e 
credenciados poderão realizar missões de controle de dopagem para a Autoridade Brasileira de 
Controle de Dopagem - ABCD em território nacional. 
Art. 15. Quando a ABCD também for autoridade de coleta, os oficiais de controle de dopagem e os 
oficiais de coleta de sangue serão selecionados por chamada direcionada, por correio eletrônico 
específico, de acordo com a localização do atleta ou evento esportivo. 
§ 1° O primeiro critério para seleção será a distância da residência do OCD para o local de controle. 
§ 2° O gênero do OCD deverá ser prioritariamente compatível com o do atleta testado. 
§ 3° Em igualdade de condições, terão preferência na convocação os OCDs/OCSs que tiverem 
participado do menor número de missões, levando em consideração o prazo para recertificação e a 
data de certificação. 
§ 4° Em caso de empate nos critérios anteriores, será convocado aquele que tiver a data de 
certificação ABCD mais antiga e, persistindo o empate, aquele que for mais velho. 
§ 5° Nos casos de missões com mais de um oficial, a ABCD poderá selecionar um oficial que tenha 
expertise declarada na modalidade a ser testada, para coordenar a missão. 
§ 6° Quando houver necessidade de realizar missão com fins de certificação de novos oficiais, o 
chamado será direcionado exclusivamente para oficiais supervisores, aplicando-se o disposto nos § 
1°, 2° e 3°. 
§ 7° Quando não houver resposta ao chamamento feito pela ABCD de acordo com este artigo, e não 
houver tempo hábil para realizar um novo chamamento, a ABCD poderá selecionar um OCD ou OCS 
para execução da missão, em caráter emergencial. 
Art. 16. Os oficiais de controle de dopagem e oficiais de coleta de sangue que atuarem em missão 
deverão resguardar o sigilo necessário para a segurança da missão, sob pena de descredenciamento, 
perda da certificação ABCD ou punição disciplinar, conforme o caso, assegurados a ampla defesa e o 
contraditório. 
Art. 17. A ABCD, na qualidade de autoridade de teste, nos termos do Código Brasileiro Antidopagem, 
emitirá uma ordem de missão, com base na qual a ABCD providenciará o mandado de coleta. 
§ 1° O mandado de coleta conterá, pelo menos, as seguintes informações: 
I - Nome do agente de controle de dopagem; 
II - Data e local da missão; 
III - Número da ordem de missão, que deverá ser obrigatoriamente incluído no formulário de 
controle de dopagem, preenchido pelo OCD e assinado pelo atleta. 
§ 2° É direito do atleta exigir a apresentação do mandado de coleta aos oficiais de controle de 
dopagem e oficiais de coleta de sangue no momento da realização da missão. 
Art. 18. Estarão impedidas de realizar missões de controle de dopagem as pessoas físicas que tenham 
conflito de interesses, caracterizado quando tiverem: 
I - parentesco com o atleta a ser testado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau inclusive; 
II - relação de trabalho com a instituição que o atleta representa, com a organizadora do evento ou 
com o atleta a ser testado; 
III - relação pessoal com o atleta a ser testado que possa influenciar na isenção da sua conduta 
durante o controle de dopagem. 
Parágrafo único. Os servidores em exercício na ABCD só poderão realizar controles de dopagem 
determinados por esta Secretaria enquanto autoridade de testes e não poderão ser remunerados 
pela missão. 
Art. 19. O OCD deverá convocar um escolta para acompanhar o atleta até que a coleta de material 
biológico seja realizada, sempre que a missão envolver o controle de mais de um atleta em 
competição e, fora de competição, quando o gênero do atleta for diferente do seu. 
§ 1° O escolta deverá atender aos seguintes critérios: 
I - ser maior de idade; 



 

II - ser alfabetizado; 
III - não possuir parentesco com o atleta a ser testado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau inclusive; 
IV - não possuir relação de trabalho com a instituição que o atleta representa, com a organizadora do 
evento ou com o atleta a ser testado; 
V - não ter relação pessoal com o atleta a ser examinado testado que possa influenciar na isenção de 
sua conduta durante o controle de dopagem. 
§ 2° O OCD ficará responsável pelo treinamento, confirmação das competências e qualificações 
necessárias de acordo com essa Resolução e demais procedimentos técnicos da ABCD. 
Art. 20. As amostras coletadas deverão ficar sob constante responsabilidade de um oficial ou 
representante da ABCD até a entrega no laboratório ou empresa de transporte. 
Parágrafo único. O oficial que ficar responsável pela custódia do material coletado durante a missão 
fará jus à remuneração por esse serviço, de acordo com o capítulo IV. 
CAPÍTULO IV 
DO PAGAMENTO 
Art. 21. Os oficiais de controle de dopagem e os oficiais de coleta de sangue serão remunerados pela 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD por missão executada. 
§ 1° Os serviços serão medidos por unidades, equivalentes à coleta de até 5 (cinco) amostras nas 
missões em competição e até 3 (três) amostras nas missões fora-de-competição. 
§ 2° A prestação dos serviços tem caráter eventual e esporádico e não configura vínculo com a 
Administração. 
Art. 22. Os valores devidos por serviços prestados serão os seguintes: 
I - Oficial de controle de dopagem: quando o oficial não for o custodiante das amostras: R$ 600,00 
(seiscentos reais) pela coleta de até 5 (cinco) amostras em competição e até 3 (três) amostras fora-
de-competição; 
II - Oficial de coleta de sangue: quando o oficial não for o custodiante das amostras: R$ 500,00 
(quinhentos reais) pela coleta de até 5 (cinco) amostras em competição e até 3 (três) amostras fora-
de-competição; 
§ 1° Quando o serviço prestado exceder o número de amos-tras coletadas estabelecido no inciso I 
será acrescido ao valor devido R$ 120,00 (cento e vinte reais) por cada coleta excedente em 
competição e R$ 200,00 (duzentos) por cada coleta excedente fora de competição. 
§ 2° Quando o serviço prestado exceder o número de amostras coletadas estabelecido no inciso II, 
será acrescido ao valor devido R$ 100,00 (cem reais) por cada coleta excedente em competição e R$ 
167,00 (cento e sessenta e sete reais) por cada coleta excedente fora de competição. 
§ 3° O número de amostras coletadas e o responsável pela custódia serão indicados pelo oficial nos 
formulários de controle de dopagem e na documentação enviada. 
§ 4° Quando o oficial (OCD ou OCS) for o custo diante das amostras, será acrescido ao valor devido 
por serviços prestados, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 
§ 5° Quando o OCD executar simultaneamente a tarefa de OCS, fará jus aos valores previstos para 
cada função. 
§ 6° A remuneração prevista neste artigo inclui todos os custos que os oficiais possam ter para o 
cumprimento da missão, exceto as despesas com o material para coleta, que é fornecido pela ABCD. 
Art. 23. Os escoltas de que trata o art. 19 serão remunerados pela Autoridade Brasileira de Controle 
de Dopagem - ABCD, por missão executada, no valor R$ 100,00 (cem reais). 
CAPÍTULO V 
DA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS 
Art. 24. Fica autorizada a convalidação dos procedimentos de certificações de Oficiais de Controle de 
Dopagem e de Oficiais de Coleta de Sangue, com vícios de competência e/ou forma, realizados pela 
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD efetuados de acordo com os procedimentos 



 

estabelecidos por esta Resolução, e demais Procedimentos Técnicos estabelecidos na legislação 
antidopagem. 
Art. 25. A ABCD procederá à verificação dos requisitos para cada um dos certificados e publicará a 
relação nominal dos Oficiais de Controle de Dopagem e os Oficiais de Coleta de Sangue certificados 
convalidados com base nesta Resolução, discriminando a validade da respectiva certificação a contar 
de sua aprovação. 
Parágrafo único. Os Oficiais de Controle de Dopagem e os Oficiais de Coleta de Sangue certificados 
deverão se submeter ao processo de credenciamento de que trata o art. 12. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 26. A ABCD publicará normas complementares a esta Resolução, atendidos os limites impostos 
pela Lei n° 13.322, de 28 de julho de 2016 e o Decreto n° 8.692, de 16 de março de 2016. 
Art. 27. Fica revogada a Resolução CNE n° 48, de 10 de outubro de 2016. 
Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI 
 

RESOLUÇÃO BACEN N° 4.590, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 30.06.2017) 
 

Define a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) para o terceiro trimestre de 2017. 
 
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9° da Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna 
público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 29 de junho de 2017, com base 
nas disposições da Lei n° 9.365, de 16 de dezembro de 1996, com as alterações introduzidas pela Lei 
n° 10.183, de 12 de fevereiro de 2001, 
RESOLVEU: 
Art. 1° É fixada em 7,0% a.a. (sete por cento ao ano) a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) a vigorar 
no período de 1° de julho a 30 de setembro de 2017, inclusive. 
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° Fica revogada, a partir de 1° de julho de 2017, a Resolução n° 4.559 de 30 de março de 2017. 
ILAN GOLDFAJN 
Presidente do Banco Central do Brasil 
 

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 018, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU 
de 27.06.2017) 
 

Dispõe sobre a instituição de código de receita para o caso que especifica. 
 
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 312 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória n° 

783, de 31 de maio de 2017, e na Instrução Normativa RFB n° 1.711, de 16 de junho de 2017, 
DECLARA: 
Art. 1° Fica instituído o código de receita 5190 - Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) 
- Demais Débitos para ser utilizado em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). 
Art. 2° Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de publicação no Diário Oficial da 
União, produzindo efeito a partir de 21 de junho de 2017. 
JOÃO PAULO R. F. MARTINS DA SILVA 
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ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 019, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOU 
de 27.06.2017) 
 

Dispõe sobre a instituição de códigos de receita para os casos que especifica. 
 
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 312 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória n° 

783, de 31 de maio de 2017, e na Instrução Normativa RFB n° 1.711, de 16 de junho de 2017, 
DECLARA: 
Art.1° Ficam instituídos os seguintes códigos de receita para serem utilizados em recolhimentos por 
meio de Guia da Previdência Social (GPS): 
I - 4141 - PERT - Previdenciário - Pessoa Jurídica; e 
II - 4142 - PERT - Previdenciário - Pessoa Física. 
Art. 2° Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União, produzindo efeito a partir de 21 de junho de 2017. 
JOÃO PAULO R. F. MARTINS DA SILVA 
 

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO CODAC N° 022, DE 28 DE JUNHO DE 2017 
 

(Disponibilizado em 29.06.2017 na página da RFB, em “Agenda Tributária”) 
Divulga a Agenda Tributária do mês de julho de 2017. 
O COORDENADOR-GERAL DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 312 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado 
pela Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012, 
DECLARA: 
Art. 1° Os vencimentos dos prazos para pagamento dos tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e para apresentação das principais declarações, demonstrativos e 
documentos exigidos por esse órgão, definidas em legislação específica, no mês de julho de 2017, 
são os constantes do Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE). 
§ 1° Em caso de feriados estaduais e municipais, os vencimentos constantes do Anexo Único a este 
ADE deverão ser antecipados ou prorrogados de acordo com a legislação de regência. 
§ 2° O pagamento referido no caput deverá ser efetuado por meio de: 
I - Guia da Previdência Social (GPS), no caso das contribuições sociais previstas nas alíneas 

“a”, “b” e “c” do parágrafo único doart. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições 
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas, por lei, a terceiros; ou 
II - Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), no caso dos demais tributos 
administrados pela RFB. 
§ 3° A Agenda Tributária será disponibilizada na página da RFB na Internet no endereço eletrônico 
<http://rfb.gov.br>. 
Art. 2° As referências a "Entidades financeiras e equiparadas", contidas nas discriminações da 
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, dizem respeito às pessoas jurídicas de que trata o § 

1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 
Art. 3° Ocorrendo evento de extinção, incorporação, fusão ou cisão de pessoa jurídica em atividade 
no ano do evento, a pessoa jurídica extinta, incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida deverá 
apresentar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Mensal (DCTF Mensal) até o 15° 
(décimo quinto) dia útil do 2° (segundo) mês subseqüente ao do evento. 
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§ 1° A obrigatoriedade de apresentação da DCTF Mensal, na forma prevista no caput, não se aplica à 
incorporadora nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o 
mesmo controle societário desde o ano-calendário anterior ao do evento. 
§ 2° Excepcionalmente, o prazo de apresentação das DCTF relativas aos meses de janeiro abril de 
2017 das pessoas jurídicas e demais entidades de que trata o caput do art. 2° da Instrução Normativa 

RFB n° 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que estejam inativas ou não tenham débitos a declarar, 
fica prorrogado para até 21 de julho de 2017. 
Art. 4° Ocorrendo evento de extinção, incorporação, fusão ou cisão de pessoa jurídica em atividade 
no ano do evento, a pessoa jurídica extinta, incorporadora, incorporada, fusionada ou cindida (Fl. 2 
do Ato Declaratório Executivo Codac n° 22, de 28 de junho de 2017.) deverá apresentar o 
Demonstrativo do Crédito Presumido do IPI (DCP) até o último dia útil: 
I - do mês de março, para eventos ocorridos no mês de janeiro do respectivo ano-calendário; ou 
II - do mês subseqüente ao do evento, para eventos ocorridos no período de 1° de fevereiro a 31 de 
dezembro; 
Art. 5° No caso de extinção, decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total, a pessoa 
jurídica extinta deverá apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), relativa 
ao respectivo ano-calendário, até o último dia útil do mês subseqüente ao da ocorrência do evento. 
Parágrafo único. A Dirf, de que trata o caput, deverá ser entregue até o último dia útil do mês de 
março quando o evento ocorrer no mês de janeiro do respectivo ano-calendário. 
Art. 6° Na hipótese de saída definitiva do País ou de encerramento de espólio, a Dirf de fonte 
pagadora pessoa física, relativa ao respectivo ano-calendário, deverá ser apresentada: 
I - no caso de saída definitiva do Brasil, até: 
a) a data da saída do País, em caráter permanente; ou 
b) 30 (trinta) dias contados da data em que a pessoa física declarante completar 12 (doze) meses 
consecutivos de ausência, no caso de saída do País em caráter temporário; 
II - no caso de encerramento de espólio, no mesmo prazo previsto para a entrega, pelos demais 
declarantes, da Dirf relativa ao ano-calendário. 
Art. 7° A Declaração Final de Espólio deve ser apresentada até o último dia útil do mês de abril do 
ano-calendário subseqüente ao: 
I - da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados, que tenha 
transitado em julgado até o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário subseqüente ao da 
decisão judicial; 
II - da lavratura da escritura pública de inventário e partilha; 
III - do trânsito em julgado, quando este ocorrer a partir de 1° de março do ano-calendário 
subseqüente ao da decisão judicial da partilha, sobrepartilha ou adjudicação dos bens inventariados. 
Art. 8° A Declaração de Saída Definitiva do País, relativa ao período em que tenha permanecido na 
condição de residente no Brasil, deverá ser apresentada: 
I - no ano-calendário da saída, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subsequente ao 
da saída definitiva, bem como as declarações correspondentes a anos-calendário anteriores, se 
obrigatórias e ainda não entregues; 
II - no ano-calendário da caracterização da condição de não-residente, até o último dia útil do mês de 
abril do ano-calendário subsequente ao da caracterização. 
Parágrafo único. A pessoa física residente no Brasil que se retire do território nacional deverá 
apresentar também a Comunicação de Saída Definitiva do País: 
I - a partir da data da saída e até o último dia do mês de fevereiro do ano-calendário subsequente, se 
esta ocorreu em caráter permanente; ou 
II - a partir da data da caracterização da condição de não-residente e até o último dia do mês de 
fevereiro do ano-calendário subsequente, se a saída ocorreu em caráter temporário. 
Art. 9° No caso de incorporação, fusão, cisão parcial ou total, extinção decorrente de liquidação, a 
pessoa jurídica deverá apresentar a Declaração sobre a Opção de Tributação de Planos (Fl. 3 do Ato 
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Declaratório Executivo Codac n° 22, de 28 de junho de 2017.) Previdenciários (DPREV), contendo os 
dados do próprio ano-calendário e do ano-calendário anterior, até o último dia útil do mês 
subseqüente ao de ocorrência do evento. 
Art. 10. Nos casos de extinção, fusão, incorporação e cisão total da pessoa jurídica, a Declaração de 
Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) de Situação Especial deverá ser apresentada até o 
último dia útil do mês subseqüente à ocorrência do evento. 
Art. 11. No recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes de Reclamatória Trabalhista 
sob os códigos 1708, 2801, 2810, 2909 e 2917, deve-se considerar como mês de apuração o mês da 
prestação do serviço e como vencimento a data de vencimento do tributo na época de ocorrência do 
fato gerador, havendo sempre a incidência de acréscimos legais. 
§ 1° Na hipótese de não reconhecimento de vínculo, e quando não fizer parte da sentença 
condenatória ou do acordo homologado a indicação do período em que foram prestados os serviços 
aos quais se refere o valor pactuado, será adotada a competência referente, respectivamente, à data 
da sentença ou da homologação do acordo, ou à data do pagamento, se este anteceder aquelas. 
§ 2° O recolhimento das contribuições sociais devidas deve ser efetuado no mesmo prazo em que 
devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou em acordo homologado, 
sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em tantas parcelas quantas as previstas no 
acordo, nas mesmas datas em que sejam exigíveis e proporcionalmente a cada uma. 
§ 3° Caso a sentença condenatória ou o acordo homologado seja silente quanto ao prazo em que 
devam ser pagos os créditos neles previstos, o recolhimento das contribuições sociais devidas deverá 
ser efetuado até o dia 20 do mês seguinte ao da liquidação da sentença ou da homologação do 
acordo ou de cada parcela prevista no acordo, ou no dia útil imediatamente anterior, caso não haja 
expediente bancário no dia 20 . 
Art. 12. Nos casos de extinção, cisão total, cisão parcial, fusão ou incorporação, a Declaração de 
Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) deverá ser entregue até o último dia do mês 
subseqüente ao do evento, exceto nos casos em que essas situações especiais ocorram no 1° 
(primeiro) quadrimestre do ano-calendário, hipótese em que a declaração deverá ser entregue até o 
último dia do mês de junho. 
Parágrafo único. Com relação ao ano-calendário de exclusão da Microempresa (ME) ou Empresa de 
Pequeno Porte (EPP) do Simples Nacional, esta deverá entregar a Defis, abrangendo os fatos 
geradores ocorridos no período em que esteve na condição de optante, até o último dia do mês de 
março do ano-calendário subseqüente ao de ocorrência dos fatos geradores. 
Art. 13. Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a Escrituração 
Contábil Digital (ECD) deverá ser entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, 
incorporadas e incorporadoras até o último dia útil do mês subseqüente ao do evento. 
§ 1° A obrigatoriedade de entrega da ECD, na forma prevista no caput, não se aplica à incorporadora 
nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle 
societário desde o ano-calendário anterior ao do evento. 
§ 2° Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorridos de janeiro a 
abril do ano da entrega da ECD para situações normais, o prazo de que trata o caput será até o 
último dia útil do mês de maio do referido ano. 
Art. 14. No caso de extinção decorrente de liquidação, incorporação, fusão ou cisão total ocorrida no 
ano-calendário de 2016, a pessoa jurídica extinta deverá apresentar a Declaração de Serviços 
Médicos e de Saúde (Dmed) 2016 relativa ao ano-calendário de 2016 até o último dia útil do mês 
subsequente ao da ocorrência do evento, exceto quando o evento ocorrer no mês de janeiro, caso 
em que a (Fl. 4 do Ato Declaratório Executivo Codac n° 22, de 28 de junho de 2017.) Dmed 2016 
poderá ser entregue até o último dia útil do mês de março de 2016. 
Art. 15. Nas hipóteses em que o empresário individual tenha sido extinto, a Declaração Anual 
Simplificada para o Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) relativa à situação especial deverá 
ser entregue até: 



 

I - o último dia do mês de junho, quando o evento ocorrer no primeiro quadrimestre do ano-
calendário; 
II - o último dia do mês subsequente ao do evento, nos demais casos. 
Art. 16. A EFD-Contribuições será transmitida mensalmente ao Sistema Público de Escrituração 
Digital (Sped) até o 10° (décimo) dia útil do 2° (segundo) mês subsequente ao que se refira a 
escrituração, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão e cisão total ou parcial. 
Art. 17. A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil 
do mês de julho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira. 
§ 1° Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, a ECF deverá ser 
entregue pelas pessoas jurídicas extintas, cindidas, fusionadas, incorporadas e incorporadoras, até o 
último dia útil do 3° (terceiro) mês subsequente ao do evento. 
§ 2° A obrigatoriedade de entrega da ECF, na forma prevista no § 1°, não se aplica à incorporadora, 
nos casos em que as pessoas jurídicas, incorporadora e incorporada, estejam sob o mesmo controle 
societário desde o ano-calendário anterior ao do evento. 
§ 3° Nos casos de extinção, cisão parcial, cisão total, fusão ou incorporação, ocorridos de janeiro a 
abril do ano-calendário, o prazo de que trata o § 1° será até o último dia útil do mês de julho do 
referido. 
Art. 18. O vencimento das prestações do Parcelamento Especial - Microempreendedor Individual 
(MEI), previsto no art. 9° daLei Complementar n° 155, de 27 de outubro de 2016, será das seguintes 
formas: 
§ 1° A 1ª (primeira) prestação vencerá no menor prazo entre: 
I - o 2° (segundo) dia após o pedido de parcelamento; 
II - a data de vencimento da multa de ofício, ainda não vencida, que esteja consolidada no 
parcelamento; 
III - o último dia útil do mês do pedido de parcelamento; e 
IV - o dia 2 de outubro de 2017. 
§ 2° A partir da 2ª (segunda) parcela, as prestações vencerão no último dia útil de cada mês. 
Art. 19. Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação na Internet. 
Assinado digitalmente 
JOÃO PAULO R. F. MARTINS DA SILVA 
ANEXO ÚNICO 

PORTARIA PGFN N° 690, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 30.06.2017) 
 

Dispõe sobre o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) de que trata a Medida 
Provisória n° 783, de 31 de maio de 2017, para os débitos administrados pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
 
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 10, 
inciso I, do Decreto-Lei n° 147, de 3 de fevereiro de 1967, e o art. 82, incisos XIII e XVIII, do 
Regimento Interno da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria do Ministro 
de Estado da Fazenda n° 36, de 24 de janeiro de 2014, e tendo em vista o disposto no art. 13 da 
Medida Provisória n° 783, de 31 de maio de 2017, resolve: 
CAPÍTULO I  
DOS DÉBITOS OBJETO DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 
Art. 1° Poderão ser incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) os débitos para 
com a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), de responsabilidade de pessoa física ou 
jurídica, inclusive a que se encontrar em recuperação judicial, na forma e condições estabelecidas 
nesta Portaria. 
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Art. 2° O Pert abrange os débitos inscritos em Dívida Ativa da União até a data de adesão ao 
Programa, de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive objeto 
de parcelamentos anteriores ativos ou rescindidos, ou em discussão judicial, mesmo que em fase de 
execução fiscal já ajuizada, considerados isoladamente: 
I - os débitos, no âmbito da PGFN, decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas 

"a", "b" e "c" do parágrafo únicodo art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições 
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras 
entidades e fundos; 
II - os demais débitos administrados pela PGFN; 
III - os débitos relativos às contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar n° 110, de 29 de 

junho de 2001. 
§ 1° Deverão ser formalizados requerimentos de adesão distintos para os débitos previstos nos 
incisos I, II e III do caput. 
§ 2° Os débitos de que trata o inciso I do caputque sejam recolhidos por meio de Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (Darf) deverão compor o parcelamento de que trata o inciso II do 
caput. 
§ 3° Poderão ser objeto do Pert os débitos relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação 
ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF), não se aplicando 
a vedação contida no art. 15 da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996. 
§ 4° Não poderão ser liquidados na forma do Pert os débitos: 
I -passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou desub-rogação; 
II - devidos por pessoa jurídica com falência decretada ou de pessoa física com insolvência civil 
decretada; 
III - apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; 
IV - constituídos mediante lançamento de ofício efetuado em decorrência da constatação da prática 
de crime de sonegação, fraude ou conluio, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de 

novembro de 1964; 
V - devidos pela incorporadora optante do Regime Especial Tributário do Patrimônio de Afetação, 
instituído pela Lei n° 10.931, de 2 de agosto de 2004. 
CAPÍTULO II  
DAS MODALIDADES DE PARCELAMENTO 
Art. 3° O sujeito passivo poderá liquidar os débitos abrangidos pelo Pert mediante a opção por uma 
das seguintes modalidades: 
I - pagamento da dívida consolidada, sem reduções, em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais e 
sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor 
consolidado: 
a) da 1ª (primeira) à 12ª (décima segunda) prestação: 0,4% (quatro décimos por cento); 
b) da 13ª (décima terceira) à 24ª (vigésima quarta) prestação: 
0,5% (cinco décimos por cento); 
c) da 25ª (vigésima quinta) à 36ª (trigésima sexta) prestação: 0,6% (seis décimos por cento); e 
d) da 37ª (trigésima sétima) prestação em diante: percentual correspondente ao saldo 
remanescente, em até 84 (oitenta e quatro) prestações mensais e sucessivas; 
II - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a 
dezembro de 2017, e o restante liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com 
redução de 90% (noventa por cento) dos juros de mora, de 50% (cinquenta por cento) das multas de 
mora, de ofício ou isoladas, e de 25% (vinte e cinco por cento) dos encargos legais, inclusive 
honorários advocatícios; 
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III - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a 
dezembro de 2017, e o restante parcelado em até 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas mensais e 
sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros 
de mora, 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% (vinte e cinco 
por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; ou 
IV - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a 
dezembro de 2017, e o restante parcelado em até 175 (cento e setenta e cinco) parcelas mensais e 
sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% (cinquenta por cento) dos 
juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas, e dos 
encargos legais, inclusive honorários advocatícios, sendo cada parcela calculada com base no valor 
correspondente a 1% (um porcento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês 
imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 (um cento e setenta e 
cinco avos) do total da dívida consolidada. 
§ 1° O sujeito passivo que, na data da adesão ao Pert, possuir dívida total, sem reduções, de valor 
igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e aderir a uma das modalidades 
previstas nos incisos II a IV fará jus à redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 
7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 
(cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, mantidas as demais 
condições da respectiva modalidade de parcelamento. 
§ 2° Para os fins previstos no parágrafo anterior, entende-se por dívida total o somatório do valor 
atualizado, na data da adesão, das inscrições em Dívida Ativa da União indicadas pelo sujeito passivo 
para compor a modalidade de parcelamento, isoladamente considerada em relação aos débitos 
mencionados nos incisos I a III do caput do art. 2°. 
CAPÍTULO III  
DA ADESÃO 
Art. 4° A adesão ao Pert ocorrerá mediante requerimento a ser realizado exclusivamente por meio do 
sítio da PGFN na Internet, no endereço <http://www.pgfn.gov.br>, no Portal e-CAC PGFN, opção 
"Programa Especial de Regularização Tributária", no período de 1° a 31 de agosto de 2017. 
§ 1° No momento da adesão, o sujeito passivo deverá indicar as inscrições em Dívida Ativa da União 
que comporão a modalidade de parcelamento a que pretende aderir. 
§ 2° A adesão prevista no caput: 
I -poderá ser feita pelo devedor principal ou pelo corresponsável constante da inscrição em Dívida 
Ativa da União; 
II - no caso de devedor pessoa jurídica, o requerimento deverá ser formulado pelo responsável 
perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
III - abrangerá a totalidade das competências parceláveis dos débitos que compõem as inscrições em 
Dívida Ativa da União indicadas pelo sujeito passivo no momento da adesão. 
§ 3° A adesão ao parcelamento de que trata o inciso III do caput do art. 2° deverá ser realizada nas 
agências da Caixa Econômica Federal (Caixa) localizadas na Unidade da Federação na qual esteja 
localizado o estabelecimento do empregador solicitante, no prazo estabelecido no caput deste 
artigo. 
Art. 5° O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista 
ou da primeira prestação, conforme o caso, o que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do 
requerimento de adesão. 
Art. 6° A adesão ao Pert: 
I - implica a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição 
de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert, nos termos dos art. 389 e art. 

395 da Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil; 
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II -importa em aceitação plena e irretratável, pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou 
responsável, de todas as exigências estabelecidas nesta Portaria e na Medida Provisória n° 783, de 

2017; 
III - implica o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e os débitos 
vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em Dívida Ativa da União; 
IV - implica a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de 
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei n° 10.522, de 19 

de julho de 2002; 
V - implica o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
VI - implica a manutenção dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar 
fiscal e das garantias prestadas administrativamente, nas ações de execução fiscal ou em qualquer 
outra ação judicial; 
VII - importa expresso consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 5° do art. 23 do Decreto n° 

70.235, de 6 de março de 1972, quanto à implementação, pela PGFN, de endereço eletrônico, no e-
CAC PGFN, para envio de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova de recebimento; e 
VIII - implica o dever de o sujeito passivo acessar periodicamente o e-CAC PGFN para 
acompanhamento da situação do parcelamento e emissão do Darf para pagamento do valor à vista e 
das parcelas. 
CAPÍTULO IV  
DA CONSOLIDAÇÃO E DAS PRESTAÇÕES MENSAIS 
Art. 7° A dívida será consolidada na data do pedido de adesão e resultará da soma: 
I - do principal; 
II - da multa de mora, de ofício e isoladas; 
III - dos juros de mora; e 
IV - dos honorários ou encargos-legais. 
§ 1° A consolidação abrangerá as inscrições em Dívida Ativa da União indicadas pelo sujeito passivo 
por ocasião da adesão ao parcelamento. 
§ 2° Nos casos de opção pelas modalidades de parcelamento previstas nos incisos II a IV do art. 3°, 
serão aplicados sobre os débitos objeto do parcelamento os percentuais de redução ali previstos, 
com efeitos para as parcelas vencíveis a partir de janeiro de 2018. 
§ 3° O sujeito passivo que não efetuar o pagamento da integralidade do valor à vista e em espécie, 
previsto nos incisos II a IV do art. 3°, até o último dia útil do mês de dezembro de 2017, terá o pedido 
de adesão cancelado. 
Art. 8° O valor mínimo do pagamento à vista e da prestação mensal de cada uma das modalidades de 
parcelamento previstas no art. 3°, consideradas isoladamente conforme disposto no caput do art. 2°, 
será de: 
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o optante for pessoa física; 
II - R$ 1.000,00 (mil reais), quando o optante for pessoa jurídica. 
Art. 9° O valor de cada prestação, inclusive da parcela mínima, será acrescido de juros equivalentes à 
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês 
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento 
estiver sendo efetuado. 
§ 1° O parcelamento de que trata o inciso III do caput do art. 2° será reajustado na forma do art. 

22 da Lei n° 8.036, de 11 de maio de 1990, a contar da data da formalização do Termo de Confissão 
de Dívida e Compromisso de Pagamento das Contribuições Sociais (TCDCP-CS) até a data do 
pagamento previsto. 
§ 2° As prestações vencerão no último dia útil de cada mês. 
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Art. 10. O pagamento das prestações deverá ser efetuado exclusivamente mediante Darf emitido 
pelo sistema de parcelamento da PGFN, através de acesso ao e-CAC PGFN, sendo considerado sem 
efeito, para qualquer fim, eventual pagamento realizado de forma diversa da prevista nesta Portaria. 
Parágrafo único. O pagamento das prestações do parcelamento dos débitos a que se refere o inciso 
III do caput do art. 2° deverá ser efetuado por meio de Guia de Regularização de Débitos (GRDE), 
emitida nas agências da Caixa. 
CAPÍTULO V  
DA DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORMENTE CONCEDIDOS 
Art. 11. O sujeito passivo que desejar incluir no Pert débitos objeto de parcelamentos em curso, 
deverá, previamente à adesão: 
I - formalizar a desistência desses parcelamentos exclusivamente no sítio da PGFN na Internet, no 
endereço <http://www.pgfn.gov.br>, no Portal e-CAC PGFN, opção "Desistência de Parcelamentos"; 
II - acompanhar a situação do requerimento de desistência no e-CAC PGFN; e 
III - após o processamento da desistência, indicar os débitos para inclusão no Pert, nos termos do art. 
4°, até o prazo final para adesão. 
§ 1° A desistência de parcelamentos de débitos decorrentes das contribuições sociais previstas 
nas alíneas "a", "b" e "c" doparágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 1991, das contribuições 
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras 
entidades e fundos, deverá ser feita através de requerimento a ser protocolado na unidade de 
atendimento integrado da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) do domicílio tributário do 
devedor, cabendo ao sujeito passivo seguir o disposto nos incisos II e III do caput deste artigo. 
§ 2° A desistência de parcelamentos de débitos relativos às contribuições sociais instituídas pela Lei 

Complementar n° 110, de 2001, deverá ser feita através de requerimento a ser protocolado nas 
agências da Caixa localizadas na Unidade da Federação na qual esteja localizado o estabelecimento 
do empregador solicitante, cabendo ao sujeito passivo observar o prazo de adesão previsto no art. 
4°. 
Art. 12. A desistência dos parcelamentos anteriormente concedidos, feita de forma irretratável e 
irrevogável: 
I - deverá ser efetuada isoladamente em relação a cada modalidade de parcelamento da qual o 
sujeito passivo pretenda desistir; 
II - abrangerá, obrigatoriamente, todos os débitos consolidados na respectiva modalidade de 
parcelamento; e 
III - implicará sua imediata rescisão, considerando-se o sujeito passivo optante notificado das 
respectivas extinções, dispensada qualquer outra formalidade. 
§ 1° Nas hipóteses em que os pedidos de adesão ao Pert sejam cancelados ou não produzam efeitos, 
os parcelamentos para os quais houver desistência não serão restabelecidos. 
§ 2° A desistência de parcelamentos anteriores ativos para fins de adesão ao Pert implicará perda de 
todas as eventuais reduções aplicadas sobre os valores já pagos, conforme previsto em legislação 
específica de cada modalidade de parcelamento. 
CAPÍTULO VI  
DOS DÉBITOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL 
Art. 13. Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão judicial, o sujeito passivo deverá, 
cumulativamente: 
I - desistir previamente das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados; 
II - renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as ações judiciais; 
III - protocolar requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea 
"c" do inciso III do caput do art. 487 do Código de Processo Civil. 
§ 1° Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o débito objeto de 
desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial. 
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§ 2° A desistência e a renúncia de que trata ocaput não eximem o autor da ação do pagamento dos 
honorários, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. 
Art. 14. O sujeito passivo deverá comparecer à unidade de atendimento integrado da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) de seu domicílio tributário, até o dia 31 de agosto de 2017, para 
comprovar o pedido de desistência e a renúncia de ações judiciais, mediante a apresentação da 2ª 
(segunda) via da correspondente petição protocolada ou de certidão do Cartório que ateste a 
situação das referidas ações. 
Parágrafo único. No caso do parcelamento de que trata o inciso III do caput do art. 2°, a 
documentação referente ao pedido de desistência e a renúncia de ações judiciais deverá ser 
apresentada nas agências da Caixa, conforme estabelecido no § 3° do art. 4°. 
Art. 15. Os depósitos vinculados aos débitos a serem parcelados na forma do Pert serão 
automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União ou em 
renda do FGTS, no caso dos débitos relativos às contribuições sociais instituídas pela Lei 

Complementar n° 110, de 2001, até o montante necessário para apropriação aos débitos envolvidos 
no litígio objeto da desistência de que trata o art. 13, inclusive aos débitos referentes ao mesmo 
litígio que eventualmente estejam sem o correspondente depósito ou com depósito em montante 
insuficiente para sua quitação. 
§ 1° Se depois da alocação do valor depositado à dívida incluída no Pert houver débitos 
remanescentes não liquidados pelo depósito, estes poderão ser quitados por meio de uma das 
modalidades previstas no art. 3°. 
§ 2° Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, o sujeito passivo 
poderá requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro 
débito exigível. 
§ 3° O disposto neste artigo aplica-se: 
I - somente aos casos em que tenham ocorrido desistência da ação ou do recurso e renúncia a 
qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação; e 
II - aos valores oriundos de constrição judicial depositados na conta única do Tesouro Nacional até 31 
de maio de 2017. 
CAPITULO VII  
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO DE BEM IMÓVEL 
Art. 16. O sujeito passivo que, na data da adesão ao Pert, possuir dívida total, sem reduções, de valor 
igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e aderir a uma das modalidades 
previstas nos incisos II a IV do art. 3° desta Portaria poderá apresentar proposta de quitação do saldo 
devedor do parcelamento mediante dação em pagamento de bens imóveis, observado o disposto 
no art. 4° da Lei n° 13.259, de 16 de março de 2016, e a regulamentação específica a ser expedida 
pela PGFN. 
§ 1° Para os fins previstos no caput, entende-se por dívida total o somatório do valor atualizado, na 
data da adesão, das inscrições em Dívida Ativa da União indicadas pelo sujeito passivo para compor a 
modalidade de parcelamento, isoladamente considerada em relação aos débitos mencionados nos 
incisos I a III do caput do art. 2°. 
§ 2° A proposta de dação em pagamento de bem imóvel somente poderá ser apresentada após a 
quitação do valor a ser pago à vista e em espécie de, no mínimo, 7,5% (sete inteiros e cinco décimos 
por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, nos termos do § 1° do art. 3°. 
§ 3° Na apuração do valor do saldo devedor do parcelamento, serão consideradas as reduções 
aplicadas para a respectiva modalidade, bem como os pagamentos efetuados até a data da aceitação 
da proposta de dação em pagamento pela unidade da PGFN. 
§ 4° O requerimento de dação em pagamento de bem imóvel deverá ser apresentado no 
atendimento residual da unidade da PGFN do domicílio tributário do optante. 
§ 5° A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação ao 
parcelamento antes de sua aceitação pela União. 
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§ 6° Enquanto a proposta de dação em pagamento de bem imóvel estiver pendente de apreciação, o 
sujeito passivo deverá continuar recolhendo as prestações devidas, observando o respectivo prazo 
de vencimento. 
§ 7° Na hipótese de exclusão do sujeito passivo do Pert, o requerimento será considerado 
prejudicado. 
§ 8° A pendência na análise do requerimento de dação em pagamento não afasta a necessidade de 
cumprimento regular das obrigações relativas ao parcelamento, nem impede a configuração de 
causa de exclusão do Pert. 
CAPÍTULO VIII  
DA EXCLUSÃO DO PERT 
Art. 17. Implicará exclusão do devedor do Pert, a exigibilidade imediata da totalidade do débito 
confessado e ainda não pago e a automática execução das garantias existentes: 
I - a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou 6 (seis) alternadas; 
II - a falta de pagamento de 1 (uma) parcela, se todas as demais estiverem pagas; 
III - a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como 
forma de fraudar o cumprimento do parcelamento; 
IV - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante; 
V - a concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei n° 8.397, de 6 de janeiro de 1992; 
VI - a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei n° 9.430, de 

27 de dezembro de 1996; 
VII - o não pagamento dos débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em Dívida 
Ativa da União, por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) alternados; ou 
VIII - o descumprimento das obrigações com o FGTS, por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) 
alternados. 
§ 1° É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 
§ 2° Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, com o cancelamento dos benefícios 
concedidose o prosseguimento imediato da cobrança. 
§ 3° A caracterização das hipóteses de exclusão previstas nos incisos I e II implica a rescisão imediata 
e definitiva do parcelamento, independentemente de notificação ao sujeito passivo. 
Art. 18. A exclusão do Pert com base nas hipóteses previstas nos incisos III a VIII do art. 17 será 
precedida de notificação ao sujeito passivo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias contados 
da notificação, apresentar manifestação de inconformidade contra a representação fiscal lavrada por 
Procurador da Fazenda Nacional. 
§ 1° Da decisão que apreciar a manifestação de inconformidade de que trata o caput, o sujeito 
passivo poderá interpor recurso administrativo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação 
da decisão de exclusão. 
§ 2° Enquanto a manifestação de inconformidade ou o recurso administrativo estiverem pendentes 
de apreciação, o sujeito passivo deverá continuar recolhendo as prestações devidas. 
§ 3° O recurso administrativo apresentado na forma do § 1°terá efeito suspensivo. 
§ 4° A decisão que negar provimento ao recurso apresentado pelo sujeito passivo será proferida em 
caráter definitivo na esfera administrativa. 
§ 5° A exclusão produzirá efeitos a partir do dia seguinte à ciência da decisão que negar provimento 
ao recurso apresentado pelo sujeito passivo. 
CAPÍTULO IX  
DA REVISÃO 
Art. 19. A revisão da consolidação será efetuada pela PGFN, a pedido do sujeito passivo ou de ofício, 
e importará recálculo de todas as parcelas devidas. 
Parágrafo único. No caso do parcelamento de que trata o inciso III do caput do art. 2°, a revisão da 
consolidação será efetuada pela Caixa. 
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CAPÍTULO X  
DAS COMPETÊNCIAS 
Art. 20. Compete aos Procuradores da Fazenda Nacional em exercício na unidade da PGFN do 
domicílio tributário do sujeito passivo optante, entre outros atos: 
I - apreciar: 
a) os pedidos de inclusão, exclusão ou retificação de débitos referentes à consolidação do 
parcelamento; 
b) os requerimentos de revisão, retificação ou de regularização de modalidades; 
c) as manifestações de inconformidade apresentadas em razão de requerimentos de adesão não 
validados ou cancelados; 
d) os pedidos de reconsideração de rescisões de parcelamento em razão de inadimplência de 
parcelas, nos casos dos incisos I e II do art. 17; 
e) as manifestações de inconformidade apresentadas contra representações fiscais para fins de 
exclusão do sujeito passivo do Pert, nas hipóteses do art. 18; 
II - lavrar representação fiscal para fins de exclusão do sujeito passivo do Pert nos casos dos incisos III 
a VIII do art. 17; 
III - prestar informações ou atender requisições de autoridade judiciária, no interesse da Justiça, e 
solicitações de órgão do Ministério Público ou de autoridade administrativa no interesse da 
Administração Pública. 
§ 1° Compete ao titular da unidade da PGFN do domicílio tributário do optante apreciar recursos 
apresentados em face das decisões proferidas nas hipóteses do inciso I deste artigo. 
§ 2° Sem prejuízo da competência das unidades descentralizadas, a Coordenação-Geral da Dívida 
Ativa da União e a Coordenação-Geral de Grandes Devedores da PGFN poderão lavrar representação 
fiscal para fins de exclusão de optantes nas hipóteses dos incisos III a VIII do art. 17. 
Art. 21. Fica delegada à Caixa a competência para regulamentação, concessão e administração do 
parcelamento dos débitos de que trata o inciso III docaput do art. 2°, cabendo-lhe: 
I - dar publicidade às regras e aos procedimentos para a efetivação do parcelamento; 
II - elaborar, disponibilizar e firmar o Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento 
das Contribuições Sociais (TCDCP-CS) da Lei Complementar n° 110, de 2001; 
III - apreciar pedidos de: 
a) inclusão, exclusão ou retificação de débitos referentes à consolidação do parcelamento; 
b) desistência dos parcelamentos firmados à luz do art. 13-A da Lei n° 10.522, de 2002; 
IV - rescindir de forma imediata e definitiva o parcelamento quando caracterizadas as hipóteses de 
exclusão previstas nos incisos I e II do art. 17; 
V - editar ato de exclusão e rescindir o parcelamento, após comunicação da PGFN, nas hipóteses de 
exclusão previstas nos incisos III a VIII do art. 17. 
Parágrafo único. A delegação não compreende a apreciação da manifestação de inconformidade ou 
do recurso contra o ato de exclusão, nos casos previstos no art. 18. 
CAPÍTULO XI  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 22. A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta Portaria não implica novação de 
dívida. 
Art. 23. A concessão dos parcelamentos de que trata esta Portaria independerá de apresentação de 
garantias ou de arrolamento de bens. 
Art. 24. Aos parcelamentos de que trata esta Portaria: 
I - não se aplica o disposto no § 1° do art. 3° da Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, no § 10 do art. 

1° da Lei n° 10.684, de 30 de maio de 2003, e no inciso III do § 3° do art. 1° da Medida Provisória n° 

766, de 4 de janeiro de 2017; 
II - não se aplica a delegação de competência prevista na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 11, de 29 de 
dezembro de 2011. 
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Art. 25. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
FABRÍCIO DA SOLLER 

PORTARIA SRT/AM N° 039, DE 21 DE JUNHO DE 2017 -(DOU de 23.06.2017) 
 

COMPLEMENTADOS DISPOSITIVOS PARA UTILIZAÇÃO DO HOMOLOGNET EM 
MANAUS/AM 
 
O Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Amazonas, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo Regimento das Superintendências Regionais do Trabalho, aprovado pela Portaria n° 
153, de 02 de fevereiro de 2009, resolve complementar os dispositivos da Portaria n° 69, de 04 de 

Novembro de 2015, que tornou obrigatória, a partir de 02 de janeiro de 2016, a utilização do 
SISTEMA HOMOLOGNET, na cidade de Manaus, na Assistência à Homologação de Rescisões de 
Contratos de Trabalho, prevista no § 1° do art. 477, da CLT: 
Art. 1° Com a finalidade de evitar prejuízo de demora na prestação do serviço de Assistência às 
homologações, em razão de interrupção no funcionamento do SISTEMA HOMOLOGNET, a Assistência 
deverá ser efetuada na modalidade manual, quando não seja possível eletronicamente. 
Art. 2° Para viabilidade desse procedimento, as empresas devem apresentar os dois Termos de 
Rescisões de Contrato de Trabalho - o emitido pelo SISTEMA HOMOLOGNET e pelo seu Programa de 
Folha de Pagamento -; não estando funcionando o Sistema Homolognet, a Assistência será efetivada 
pelo Modelo de folha da empresa. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação. 
GILVAN SIMÕES PIRES DA MOTTA 
 

CONVÊNIO ICMS N° 070, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 29.06.2017) 
 

Altera o Convênio ICMS 52/17, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos 
regimes de substituição tributária e de antecipação do ICMS com encerramento de 
tributação, relativos às operações subsequentes, instituídos por convênios ou protocolos 
firmados entres os Estados e o Distrito Federal. 
 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 287ª Reunião Extraordinária, 
realizada em Brasília, DF, no dia 27 de junho de 2017, tendo em vista o disposto nos arts. 

6° a 10 da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, nos arts. 102 e 199 do Código 
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), na alínea "a" do inciso XIII do § 1° e 
nos §§ 7° e 8° do art. 13, no art. 21-B e nos §§ 12 a 14 do art. 26, todos da Lei Complementar n° 123, 

de 14 de dezembro de 2006, resolve celebrar o seguinte: 
CONVÊNIO 
Cláusula primeira Os incisos I e II do § 2° da cláusula trigésima quarta do Convênio ICMS 52/17, de 07 

de abril de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"I - cigarros e outros produtos derivados do fumo; cimentos; sorvetes e preparados para fabricação 
de sorvetes em máquinas; rações para animais domésticos; bebidas alcoólicas, exceto cerveja e 
chope; cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas; pneumáticos, câmaras de ar e 
protetores de borracha; veículos automotores; veículos de duas e três rodas motorizados; autopeças; 
materiais de construção e congêneres; materiais elétricos; lâmpadas, reatores e "starter"; 
ferramentas; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; materiais 
de limpeza; papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros; produtos de papelaria; produtos 
alimentícios; até 30 de setembro de 2017; 
II - medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; 
produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos; até 31 de outubro de 2017.". 
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Cláusula segunda Fica revogado o inciso III do § 2° da cláusula trigésima quarta do Convênio ICMS 

52/17. 
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti Guardia p/ Henrique de Campos Meirelles; 
Acre - Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - George André Palermo Santoro, Amapá- 
Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Jorge Eduardo Jatahy de Castro, Bahia - Manoel Vitório da 
Silva Filho, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Wilson José de Paula, Espírito 
Santo - Bruno Funchal, Goiás - João Furtado de Mendonça Neto, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, 
Mato Grosso - Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Mato Grosso do Sul - Márcio Campos Monteiro, 
Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha, 
Paraíba - Marconi Marques Frazão, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa, Pernambuco - Marcelo 
Andrade Bezerra Barros, Piauí - Rafael Tajra Fonteles, Rio de Janeiro - Gustavo de Oliveira Barbosa, 
Rio Grande do Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista Feltes, Rondônia - 
Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Ronaldo Marcilio Santos, Santa Catarina - Antonio Marcos 
Gavazzoni, São Paulo - Hélcio Tokeshi, Sergipe - Josué Modesto dos Passos Subrinho, Tocantins - 
Paulo Antenor de Oliveira. 
 

CONVÊNIO ICMS N° 071, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 29.06.2017) 
Altera o Convênio ICMS 65/17, que autoriza o Estado de Goiás a reduzir juros  
e multas previstos na legislação tributária, bem como a conceder parcelamento de débito 
fiscal, relacionados com o ICMS. 
 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 287ª Reunião Extraordinária, 
realizada em Brasília, DF, no dia 27 de junho de 2017, tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
CONVÊNIO 
Cláusula primeira A ementa do Convênio ICMS 65/17, de 25 de junho de 2017 passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
"Autoriza o Estado de Goiás a remitir crédito tributário de pequeno valor inscrito em dívida ativa, 
reduzir juros e multas previstos na legislação tributária, bem como a conceder parcelamento de 
crédito tributário, relacionados com o ICMS.". 
Cláusula segunda Os dispositivos a seguir indicados ficam acrescidos ao Convênio ICMS 65/17, com 
as seguintes redações: 
I - o parágrafo único à cláusula primeira: 
"Parágrafo único. O Estado de Goiás fica também autorizado a remitir crédito tributário inscrito em 
dívida ativa até 31 de dezembro de 2010, cujo montante apurado, por processo, antes da aplicação 
das reduções previstas neste convênio, não ultrapasse o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)."; 
II - o § 3° à cláusula terceira: 
"§ 3° O crédito tributário poderá ser liquidado por meio de crédito acumulado na escrituração fiscal 
do sujeito passivo ou recebido em transferência para este fim, nos termos previstos na legislação 
tributária, desde que ocorra o pagamento à vista e em moeda ou cheque de, no mínimo, 40% 
(quarenta por cento), do montante apurado, por processo, com aplicação das reduções previstas 
neste convênio.". 
Cláusula terceira Este convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 
Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti Guardia p/ Henrique de Campos Meirelles; 
Acre - Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - George André Palermo Santoro, Amapá - 
Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Jorge Eduardo Jatahy de Castro, Bahia - Manoel Vitório da 
Silva Filho, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Wilson José de Paula, Espírito 
Santo - Bruno Funchal, Goiás - João Furtado de Mendonça Neto, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, 
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Mato Grosso - Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Mato Grosso do Sul - Márcio Campos Monteiro, 
Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha, 
Paraíba - Marconi Marques Frazão, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa, Pernambuco - Marcelo 
Andrade Bezerra Barros, Piauí - Rafael Tajra Fonteles, Rio de Janeiro - Gustavo de Oliveira Barbosa, 
Rio Grande do Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista Feltes, Rondônia - 
Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Ronaldo Marcilio Santos, Santa Catarina - Antonio Marcos 
Gavazzoni, São Paulo - Hélcio Tokeshi, Sergipe - Josué Modesto dos Passos Subrinho, Tocantins - 
Paulo Antenor de Oliveira. 
 

CONVÊNIO ICMS N° 072, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 29.06.2017) 
 

Altera o Convênio ICMS 102/13, que autoriza as unidades federadas que menciona a 
concederem crédito presumido na aquisição de energia elétrica e de serviço de 
comunicação. 
 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 287ª Reunião Extraordinária, 
realizada em Brasília, DF, no dia 27 de junho de 2017, tendo em vista o disposto na Lei 

Complementar n° 24, de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte 
CONVÊNIO 
Cláusula primeira O § 3° da cláusula primeira do Convênio ICMS 102/13, de 7 de agosto de 2013, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
"§ 3° Para os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná o limite percentual referido no caput é 
de 10% (dez por cento).". 
Cláusula segunda Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, 
produzindo efeitos a partir da data da ratificação nacional. 
Presidente do CONFAZ, em exercício - Eduardo Refinetti Guardia p/ Henrique de Campos Meirelles; 
Acre - Joaquim Manoel Mansour Macêdo, Alagoas - George André Palermo Santoro, Amapá - 
Josenildo Santos Abrantes, Amazonas - Jorge Eduardo Jatahy de Castro, Bahia - Manoel Vitório da 
Silva Filho, Ceará - Carlos Mauro Benevides Filho, Distrito Federal - Wilson José de Paula, Espírito 
Santo - Bruno Funchal, Goiás - João Furtado de Mendonça Neto, Maranhão - Marcellus Ribeiro Alves, 
Mato Grosso - Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Mato Grosso do Sul - Márcio Campos Monteiro, 
Minas Gerais - José Afonso Bicalho Beltrão da Silva, Pará - Nilo Emanoel Rendeiro de Noronha, 
Paraíba - Marconi Marques Frazão, Paraná - Mauro Ricardo Machado Costa, Pernambuco - Marcelo 
Andrade Bezerra Barros, Piauí - Rafael Tajra Fonteles, Rio de Janeiro - Gustavo de Oliveira Barbosa, 
Rio Grande do Norte - André Horta Melo, Rio Grande do Sul - Giovani Batista Feltes, Rondônia - 
Wagner Garcia de Freitas, Roraima - Ronaldo Marcilio Santos, Santa Catarina - Antonio Marcos 
Gavazzoni, São Paulo - Hélcio Tokeshi, Sergipe - Josué Modesto dos Passos Subrinho, Tocantins - 
Paulo Antenor de Oliveira.. 
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA 
 

PROTOCOLO ICMS N° 018, DE 22 DE JUNHO DE 2017 - (DOU de 29.06.2017) 
 

Concede tratamento diferenciado para o escoamento, por meio do Sistema Integrado de 
Escoamento - SIE, do gás natural não processado, produzido em águas jurisdicionais 
confrontantes aos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo 
 
Os Estados de Rio de Janeiro e São Paulo, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários 
de Fazenda e Receita, 
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CONSIDERANDO o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de 

outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte 
CAPÍTULO I 
DA CONCESSÃO 
Cláusula primeira Acordam os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo em concederem tratamento 
diferenciado para o cumprimento de obrigações tributárias aos contribuintes produtores de gás 
natural não processado e produzido em águas jurisdicionais confrontantes às respectivas unidades 
federadas participantes nas operações de escoamento por meio do Sistema Integrado de 
Escoamento - SIE. 
§ 1° O tratamento diferenciado previsto no caput desta cláusula aplica-se apenas às operações de 
escoamento do gás natural não processado e promovidas pelos contribuintes produtores no âmbito 
do SIE. 
§ 2° Para os fins deste protocolo, considera-se o local da operação cada campo produtor de gás 
natural não processado e produzido em águas jurisdicionais. 
§ 3° A legislação de cada Estado deverá prever a possibilidade de centralização dos registros da 
produção em uma única Inscrição Estadual, salvo a existência de eventuais tratamentos tributários 
diferenciados ou regimes especiais concedidos para os contribuintes nesse sentido. 
Cláusula segunda Para fins deste protocolo considera-se: 
I - "Sistema Integrado de Escoamento (SIE)" o conjunto de ativos de infraestrutura que, integrados, 
viabilizam o escoamento do gás natural produzido em águas jurisdicionais confrontantes aos Estados 
do Rio de Janeiro e de São Paulo; 
II - "Gasoduto de Escoamento da Produção" os dutos integrantes das instalações de produção 
destinados à movimentação de gás natural desde os poços produtores até instalações de 
processamento e tratamento ou unidades de liquefação, nos termos da Lei n° 11.909/2009; 
III - "Início de Operação do SIE" a data da integração dos dois primeiros gasodutos no Sistema 
Integrado de Escoamento (SIE) contendo no mínimo dois Pontos de Saída de gás natural operando 
concomitantemente na qual os contribuintes produtores deverão informá-la previamente às 
Secretarias de Fazenda dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo mediante ofício. 
IV - "Ponto de Entrada" o local de medição do gás e onde se inicia o escoamento no SIE conforme 
pares ordenados definidos pelos contribuintes produtores; 
V - "Ponto de Saída" o local onde o gás natural é medido e retirado do SIE conforme pares ordenados 
definidos pelos contribuintes produtores; 
VI - "Diferenças Operacionais" a diferença entre a energia total retirada nos Pontos de Saída, 
acrescida do estoque final, e a energia total exportada nos Pontos de Entrada, acrescida do estoque 
inicial, podendo ser negativas ou positivas, conforme representado pela fórmula: "Diferenças 
Operacionais = (Retiradas + Estoque Final) - (Exportações + Estoque Inicial)", onde: 
a)"Retiradas" é a quantidade total de energia medida nos Pontos de Saída; 
b)"Estoque Final" é a quantidade total de energia calculada em todos os gasodutos que compõem o 
SIE, ao final do mês de apuração; 
c)"Exportações" é a quantidade total de energia medida nos Pontos de Entrada; 
d)"Estoque Inicial" é a quantidade total de energia calculada em todos os gasodutos que compõem o 
SIE do mês anterior ao da apuração. 
CAPÍTULO II 
DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS RELATIVAS AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL NÃO 
PROCESSADO NO SIE 
Cláusula terceira Os contribuintes deverão registrar as operações de escoamento de gás natural não 
processado e escoado através do SIE considerando somente os Pontos de Entradas e de Saídas na 
forma prevista no Anexo I deste protocolo. 
Parágrafo único. A autoridade fiscal poderá desconsiderar a indicação de eventuais Pontos de Saída, 
caso comprove a ausência de propósito negocial do respectivo contribuinte produtor. 
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Cláusula quarta Para acobertar as operações do escoamento de gás natural, deverá ser emitida uma 
única Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, por período de apuração do ICMS, na qual constará, 
além dos demais requisitos previstos na legislação: 
I - como emitente e remetente, o estabelecimento centralizador responsável pelo registro da 
produção de gás natural referente a todos os campos produtores em um determinado Estado ou a 
plataforma responsável pelo registro da produção de gás natural de um campo produtor; 
II - como destinatário, o estabelecimento de destino localizado nos Pontos de Saída do SIE. 
Cláusula quinta A NF-e deverá ser emitida até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao da 
entrega do produto ao destinatário, sem prejuízo do recolhimento do imposto no período de 
competência. 
Cláusula sexta Nas operações de venda, quando não for possível a emissão da NF-e com as datas de 
emissão e de saída no mês da efetiva competência, o contribuinte deverá: 
I - emitir NF-e, na qual constará, além dos demais requisitos previstos na legislação: 
a) o destaque do imposto, quando devido; 
b) a seguinte expressão no campo de informações complementares "Gás natural fornecido no mês 
de __/__"."; 
II - escriturar a NF-e emitida no livro Registro de Saídas de acordo com a data de emissão; 
III - recolher o ICMS mediante lançamento no campo de "Outros Débitos" do livro de Registro de 
Apuração do ICMS do mês referente ao efetivo escoamento, de forma a não haver atraso no 
recolhimento; 
IV - estonar o débito do imposto destacado na NF-e emitida no livro Registro de Apuração do ICMS 
do mesmo período para evitar a duplicidade de recolhimento; 
Parágrafo único. Na hipótese de atraso de recolhimento, o contribuinte: 
I - em substituição ao procedimento de recolhimento disposto no inciso III do caput desta cláusula, 
efetuará o recolhimento do imposto devido por meio de documento de arrecadação distinto, com os 
devidos acréscimos, fazendo referência à NF-e emitida; 
II - em complemento ao procedimento de emissão disposto no inciso I do caput desta cláusula, 
deverá informar na NF-e a seguinte expressão no campo de informações complementares: "Imposto 
recolhido por meio de documento de arrecadação distinto". 
Cláusula sétima O lançamento do ICMS incidente nas operações de transferência interna de gás 
natural não processado, realizadas entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, fica diferido 
para o momento subsequente ao da saída dos produtos resultantes do seu processamento. 
Cláusula oitava As quantidades de gás constantes nos documentos fiscais serão expressas em 
unidade energética, referenciadas em milhões de unidades térmicas britânicas (MMBTU). 
Parágrafo único. O fator a ser adotado para a conversão da unidade volumétrica em unidade 
energética será identificado nas informações complementares da Nota Fiscal Eletrônica. 
CAPÍTULO III 
DO CONTROLE DO ESTOQUE 
Cláusula nona Os contribuintes produtores de gás natural não processado extraído em águas 
jurisdicionais confrontantes aos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e escoado por meio do SIE, 
deverão registrar, mensalmente, no livro Registro da Produção e Controle de Estoque, o estoque em 
energia, na proporção de sua respectiva produção. 
Parágrafo único. No caso de centralização do registro da produção por um contribuinte produtor, o 
estabelecimento centralizador registrará no livro Registro da Produção e Controle de Estoque a 
produção de gás natural não processado de todos os campos produtores em um determinado 
Estado. 
Cláusula décima Os contribuintes produtores de gás natural não processado extraído em águas 
jurisdicionais confrontantes aos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e escoado através do SIE 
deixarão à disposição das autoridades fiscais, mensalmente, um relatório de alocação das retiradas 
da mercadoria por cada contribuinte produtor, conforme modelo estabelecido no Anexo II deste 



 

protocolo, indicando a quantidade de gás natural movimentada no SIE, por plataforma, a quantidade 
em estoque e as Diferenças Operacionais, em milhões de unidades térmicas britânicas (MMBTU), 
além da metodologia para cálculo do estoque nos gasodutos que compõem o SIE. 
Parágrafo único. Ao final de cada período de apuração do ICMS, o estoque nos gasodutos integrantes 
do SIE será rateado entre os contribuintes produtores, de acordo com a quantidade em energia do 
gás escoado por cada um destes a partir dos Pontos de Entrada. 
CAPÍTULO IV 
DAS DIFERENÇAS OPERACIONAIS NO SIE 
Cláusula décima primeira As diferenças operacionais não estarão sujeitas ao ICMS, desde que 
enquadradas na tolerância mínima e eventuais diferenças superiores a estes limites serão tributadas 
anualmente. 
§ 1° A tolerância mínima prevista no caput será estabelecida por meio de um estudo estatístico, o 
qual será divulgado mediante publicação em Ato COTEPE, a ser realizado por uma instituição 
reconhecida nacionalmente, e terá como base as informações registradas no ano-calendário. 
§ 2° Os contribuintes produtores de gás natural, participantes nas operações de escoamento através 
do SIE, apresentarão o resultado do estudo estatístico elaborado pela instituição a que se refere o § 
1° desta cláusula em até 6 (seis) meses após o término do ano-calendário anterior. 
§ 3° O estudo estatístico do qual trata o § 1° deverá ser revisitado periodicamente, a cada 2 anos, ou 
em função de fatos relevantes específicos que possam alterar os resultados. 
Cláusula décima segunda O contribuinte centralizador responsável ou a plataforma responsável, nos 
termos do § 3° da cláusula primeira, deverá apurar mensalmente as Diferenças Operacionais e 
registra-las no livro Registro da Produção e Controle de Estoque. 
§ 1° Na hipótese de apuradas Diferenças Operacionais negativas, caberá ao contribuinte 
centralizador responsável ou à plataforma responsável: 
I - emitir NF-e de ajuste, na qual constará, além dos demais requisitos previstos na legislação: 
a) a quantidade e o valor da Diferença Operacional negativa; 
b) CFOP 5949; 
c) a seguinte expressão no campo de Informações Complementares: "documento emitido para fins 
de registro de diferenças operacionais de gás natural não processado nos termos do Protocolo n° 
18/2017"; 
II - Lavrar a ocorrência no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências - RUDFTO. 
§ 2° Na hipótese de apuradas Diferenças Operacionais positivas, caberá ao contribuinte centralizador 
responsável ou à plataforma responsável: 
I - emitir NF-e de ajuste, na qual constará, além dos demais requisitos previstos na legislação: 
a) a quantidade e o valor da Diferença Operacional positiva; 
b) o CFOP 1949; 
c) a seguinte expressão no campo de Informações Complementares: "documento emitido para fins 
de registro de diferenças operacionais de gás natural não processado nos termos do Protocolo n° 
18/2017"; 
II - Lavrar a ocorrência no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos de 
Ocorrências - RUDFTO. 
Cláusula décima terceira O contribuinte centralizador responsável ou a plataforma responsável 
deverá apurar, a cada exercício anual, o saldo acumulado de Diferenças Operacionais e identificar os 
valores que estejam fora da margem de tolerância de que trata a cláusula décima primeira. 
Parágrafo único. Na hipótese de saldo acumulado negativo fora da margem de tolerância, caberá ao 
contribuinte efetuar o recolhimento do ICMS, em guia própria, até o 10° (décimo) dia útil do segundo 
mês subsequente ao término do exercício anual. 
CAPÍTULO VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 



 

Cláusula décima quarta Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União, produzindo efeitos a partir do Início da Operação no SIE. 
ANEXO I 
MODELO DE RELATÓRIO PARA INDICAÇÃO DE RETIRADA (PARES ORDENADOS). 
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ANEXO II 
MODELO DE RELATÓRIO DE BALANÇO ENERGÉTICO E DE ALOCAÇÃO NOS PONTOS DE SAÍDA. 
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1.02 SOLUÇÃO CONSULTA 
 

(Solução de Consulta Cosit 337/2017) 
 

PIS-COFINS Importação – Distribuição de Softwares 
  
As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a residente ou domiciliado 
no exterior a título de royalties, em decorrência do direito de comercialização de software, não 
sofrem a incidência do PIS e da COFINS-Importação, desde que estes valores estejam discriminados 
no documento que fundamentar a operação, ressalvada a incidência sobre eventuais valores 
referentes a serviços conexos contratados. 
(Solução de Consulta Cosit 342/2017) 
  
Associação Civil – Incidências 
  
Associação sem fins lucrativos a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997, está sujeita à 
contribuição para o PIS/PASEP com base na folha de salários, à alíquota de 1% (um por cento). 
  
Associação sem fins lucrativos, que satisfaça os requisitos legais previstos no art. 15 da Lei nº 9.532, 
de 1997, tem isenção da COFINS em relação às receitas relativas às atividades próprias. 
 
Contudo, receita financeira não se enquadra no conceito de “receita própria”, por escapar àquelas 
expressamente mencionadas no § 2º do art. 47 da IN SRF nº 247, de 2002. 

 

(Solução de Consulta Disit/SRRF 8.041/2017) 
 

Suspensão – Resíduos, Desperdícios e Aparas 
 
Faz jus à suspensão do PIS e da COFINS prevista nos arts. 47 e 48 da Lei nº 11.196/2005 a pessoa 
jurídica que não seja optante pelo Simples Nacional e que venda para pessoa jurídica que apure o 
Imposto de Renda com base no Lucro Real aqueles produtos para os quais os referidos dispositivos 
legais concederam tal benefício 
 
: https://guiatributario.net/2017/06/29/pis-e-cofins-receita-esclarece-duvidas-dos-contribuintes/ 

 
 



 

2.00 ASSUNTOS ESTADUAIS 
 

2.01 OUTROS ASSUNTOS ESTADUAIS 
DECRETO N° 62.642, DE 27 DE JUNHO DE 2017  - (DOE de 28.06.2017) 
 

Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – RICMS 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no artigo 170, IV, da Constituição Federal e no artigo 47, III, da Constituição 

Estadual, 
DECRETA: 
Artigo 1º Fica acrescentado, com a redação que se segue, o artigo 75 ao Anexo II do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Inter municipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto n° 

45.490, de 30 de novembro de 2000: 
“Artigo 75 (PNEUS E CÂMARAS DE AR - SAÍDA INTERNA) - Fica reduzida a base de cálculo do imposto 
incidente na saída interna dos produtos adiante indicados, realizada por estabelecimento fabricante, 
de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 12% (doze por cento): 
I - pneu para motocicleta - NCM 4011.40.00; 
II - pneu para bicicleta - NCM 4011.50.00; 
III - pneu para veículo industrial - NCM 4011.80.90; 
IV - câmara de ar para pneu de bicicleta - NCM 4013.20.00; 
V - câmara de ar para pneu de motocicleta e veículo industrial - NCM 4013.90.00”. (NR). 
Artigo 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
GERALDO ALCKMIN 
HELCIO TOKESHI 
Secretário da Fazenda 
MARCOS ANTONIO MONTEIRO 
Secretário de Planejamento e Gestão 
MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
SAULO DE CASTRO ABREU FILHO 
Secretário de Governo 
 

DECRETO N° 62.643, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 28.06.2017) 
 

Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – RICMS 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto no artigo 8°, inciso XXIV e § 10, da Lei 6.374, de 1° de março de 1989, 
DECRETA: 
Artigo 1° Fica acrescentado, com a redação que se segue, o artigo 395-C1 ao Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
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Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, 

de 30 de novembro de 2000: 
“Artigo 395-C1. O lançamento do imposto incidente na saída interna de matéria-prima e produto 
intermediário destinados a estabelecimento fabricante de compressores para uso não industrial, 
classificado no código 2814-3/02 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, fica 
diferido para o momento em que ocorrer a saída do produto resultante da industrialização ao qual 
tenha sido integrada a referida matéria-prima e produto intermediário. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo fica condicionado a que: 
1 - seja concedido regime especial ao fabricante de compressores para uso não industrial, nos termos 
de disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda; 
2 - haja expressa adesão do estabelecimento fornecedor de matéria-prima e produto intermediário 
ao regime especial concedido conforme indicado no item 1.” (NR). 
Artigo 2° Passa a vigorar, com a redação que se segue, o artigo 395-E do Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de 

novembro de 2000: 
“Artigo 395-E. O diferimento e a suspensão previstos nos artigos 395-C, 395-C1 e 395-

D condicionam-se a que: 
I - o contribuinte esteja em situação regular perante o fisco; 
II - o contribuinte não possua, por qualquer de seus estabelecimentos: 
a) débitos fiscais inscritos na dívida ativa deste Estado; 
b) débitos do imposto declarados e não pagos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data de 
seu vencimento; 
c) débitos do imposto decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, em relação ao 
qual não caiba mais defesa ou recurso na esfera administrativa, não pagos no prazo previsto na 
legislação; 
d) débitos decorrentes de Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado 
definitivamente na esfera administrativa, relativos a crédito indevido do imposto proveniente de 
operações ou prestações amparadas por benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto 
no artigo 155, § 2°, XII, “g”, da Constituição Federal; 
III - na hipótese de o contribuinte não atender ao disposto no inciso II: 
a) os débitos estejam garantidos por depósito, judicial ou administrativo, fiança bancária, seguro de 
obrigações contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo da Procuradoria Geral do Estado, se inscritos 
na dívida ativa, ou a juízo do Coordenador da Administração Tributária, caso ainda pendentes de 
inscrição na dívida ativa; 
b) os débitos declarados ou apurados pelo fisco sejam objeto de pedido de parcelamento deferido e 
celebrado, que esteja sendo regularmente cumprido; 
c) o Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM ainda não julgado definitivamente na esfera 
administrativa seja garantido por depósito administrativo, fiança bancária, seguro de obrigações 
contratuais ou outro tipo de garantia, a juízo do Coordenador da Administração Tributária.” (NR). 
Artigo 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de junho de 2017 
GERALDO ALCKMIN 
HELCIO TOKESHI 
Secretário da Fazenda 
SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
SAULO DE CASTRO ABREU CASTRO ABREU FILHO 
Secretário de Governo 
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DECRETO N° 62.644, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 28.06.2017) 
 

Introduz alteração no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação – RICMS 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, e 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 8° da Lei 6.374, de 01-03-1989, e no Convênio ICMS 92, de 20-

08-2015, com as alterações realizadas pelos Convênios ICMS 53, de 08-07-2016, 117, de 21-10-2016, 
e 132, de 09-12-2016, 
DECRETA: 
Artigo 1° Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado 
pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 
I - a alínea “g” do item 1 do § 1° do artigo 293: 
“g) águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas 
artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes - NCM 2202.10.00 e CEST 03.007.00;” (NR); 
II - o item 1 do § 1° do artigo 313-K: 
“1 - água sanitária, branqueador e outros alvejantes - NCM 2828.90.11, 2828.90.19, 3206.41.00, 
3402.20.00 e 3808.94.19, e CEST 11.001.00;” (NR); 
III - do § 1° do artigo 313-W: 
a) a alínea “k” do item 3: 
“k) margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as 
embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 g - NCM 1517.10.00 e CEST 17.026.00;” 
(NR); 
b) a alínea “k.1” do item 3: 
“k.1) margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior ou igual a 1 
kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g - NCM 1517.10.00 e CEST 
17.027.00;” (NR); 
c) a alínea “a” do item 7: 
“a) massas alimentícias, cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de 
outro modo, exceto as descritas nos CEST 17.047.00, 17.048.01 e 17.048.02 - NCM 19.02 e CEST 
17.048.00;” (NR); 
d) a alínea “a.1” do item 7: 
“a.1) massas alimentícias tipo instantânea - NCM 1902.30.00 e CEST 17.047.00;” (NR); 
e) a alínea “h” do item 7: 
“h) Biscoitos e bolachas derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" - NCM 
1905.90.20 e CEST 17.056.00;” (NR); 
f) a alínea “c” do item 8: 
“c) azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens 
individuais de conteúdo igual ou inferior a 20 mililitros - NCM 15.09 e CEST 17.067.00;” (NR); 
g) a alínea “b” do item 9: 
“b) outras preparações e conservas de carne, miudezas ou de sangue, exceto as descritas nos CEST 
17.079.01, 17.079.02, 17.079.03, 17.079.04, 17.079.05 e 17.079.06 - NCM 16.02 e CEST 17.079.00;” 
(NR); 
h) a alínea “c” do item 9: 
“c) preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de 
peixe, exceto as descritas nos CEST 17.080.01 e 17.081.00 - NCM 16.04 e CEST 17.080.00;” (NR); 
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i) a alínea “c.1” do item 9: 
“c.1) sardinha em conserva - NCM 16.04 e CEST 17.081.00;” (NR); 
j) a alínea “i” do item 11: 
“i) extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou 
concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as 
preparações indicadas no CEST 17.109.00 - NCM 2101.1 e CEST 17.107.00;” (NR); 
k) a alínea “m” do item 11: 
“m) preparações em pó para cappuccino, e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 
500 g - NCM 1901.90.90, 2101.11.90 e 2101.12.00, e CEST 17.109.00.” (NR); 
IV - do § 1° do artigo 313-Y: 
a) o item 80: 
“80 - outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados - NCM 7217.20.90 e CEST 10.045.01;” 
(NR); 
b) o item 92: 
“92 - palha de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 - 
NCM 73.23 e CEST 10.059.00;” (NR); 
V - o item 24 do § 1° do artigo 313-Z17: 
“24 - aparelhos de iluminação (incluídos os projetores) e suas partes, não especificados nem 
compreendidos em outras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras luminosos, 
e artigos semelhantes, contendo uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não 
especificadas nem compreendidas em outras posições, com exceção dos itens classificados nos CEST 
21.123.00, 21.124.00 e 21.125.00 - NCM 94.05 e CEST 21.122.00;” (NR); 
VI - do § 1° do artigo 313-Z19: 
a) o item 40: 
“40 - telefones para redes celulares, exceto por satélite, os de uso automotivo e os classificados no 
CEST 21.053.01 - NCM 8517.12.3 e CEST 21.053.00;” (NR); 
b) o item 41: 
“41 - outros aparelhos telefônicos não combinados com outros aparelhos - NCM 8517.18.91 e CEST 
21.055.00;” (NR); 
c) o item 43: 
“43 - microfones e seus suportes; alto-falantes, mesmo montados nos seus receptáculos, fones de 
ouvido (auscultadores), mesmo combinados com microfone e conjuntos ou sortidos constituídos por 
um microfone e um ou mais alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofreqüência, aparelhos 
elétricos de amplificação de som; suas partes e acessórios, exceto os de uso automotivo - NCM 85.18 
e CEST 21.057.00;” (NR); 
d) o item 50: 
“50 - monitores e projetores que não incorporem aparelhos receptores de televisão, policromáticos - 
NCM 8528.49.29, 8528.59.20, e 8528.69, e CEST 21.067.00;” (NR); 
e) o item 71: 
“71 - aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água (purificadores de água refrigerados), exceto os 
itens classificados no CEST 21.098.01 - NCM 8421.21.00 e CEST 21.098.00;” (NR). 
Artigo 2° Ficam acrescentados, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado 
pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 
I - o item 11 ao § 1° do artigo 312: 
“11 - corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes - NCM 32.04, 3205.00.00, 32.06 e 32.12, e 
CEST 24.003.00.” (NR); 
II - o item 13-A ao § 1° do artigo 313-K: 

http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_9_c1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_9
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_9_c1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_11i
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_11
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_11i
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_11m
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_11
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313w_p1_11m
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313-y_p1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313-y
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313y_p1_80
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313y_p1_80
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313y_p1_92
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313y_p1_92
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z17_p1_24
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z17_p1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z17
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z17_p1_24
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_40
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_40
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_41
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_41
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_43
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_43
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_50
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_50
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_71
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313z19_p1_71
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg00/dec_00/decreto45490_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art312_p1_11
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art312_p1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art312
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art312_p1_11
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313k_p1_13a
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313k_p1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro2-art260a432.asp#art313k


 

“13-A - esponjas e palhas de aço; esponjas para limpeza, polimento ou uso semelhantes; todas de 
uso doméstico - NCM 7323.10.00 e CEST 11.011.00;” (NR); 
III - a alínea “j” ao item 2 do § 1° do artigo 313-W: 
“j) refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 
03.007.00 e 17.110.00 - NCM 2202.10.00 e CEST 17.111.00;” (NR); 
IV - as alíneas “a.2” e “a.3” ao item 7 do § 1° do artigo 313-W: 
“a.2) cuscuz - NCM 1902.40.00 e CEST 17.048.01; 
a.3) massas alimentícias recheadas (mesmo cozidas ou preparadas de outro modo) - 1902.20.00 e 
CEST 17.048.02;” (NR); 
V - as alíneas “h.1” e “h.2” ao item 7 do § 1° do artigo 313-W: 
“h.1) biscoitos e bolachas não derivados de farinha de trigo dos tipos "cream cracker" e "água e sal" - 
NCM 1905.90.20 e CEST 17.056.01; 
h.2) outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e os biscoitos e bolachas relacionados nos CEST 
17.056.00 e 17.056.01 - NCM 1905.90.20 e CEST 17.056.02;” (NR); 
VI - as alíneas “b.1”, “b.2”, “b.3”, “b.4”, “b.5” e “b.6” ao item 9 do § 1° do artigo 313-W: 
“b.1) outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: 
de peruas e de perus - NCM 1602.31.00 e CEST 17.079.01; 
b.2) outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, de aves da posição 01.05: 
de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, 
não cozidas - NCM 1602.32.10 e CEST 17.079.02; 
b.3) outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, todas de aves da posição 
01.05: de galos e de galinhas, com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em 
peso, cozidas - NCM 1602.32.20 e CEST 17.079.03; 
b.4) outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: pernas e 
respectivos pedaços - NCM 1602.41.00 e CEST 17.079.04; 
b.5) outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie suína: outras, 
incluindo as misturas - NCM 1602.49.00 e CEST 17.079.05; 
b.6) outras preparações e conservas de carne, de miudezas ou de sangue, da espécie bovina - NCM 
1602.50.00 e CEST 17.079.06;” (NR); 
VII - a alínea “c.2” ao item 9 do § 1° do artigo 313-W: 
“c.2) outras preparações e conservas de atuns - NCM 1604.20.10 e CEST 17.080.01;” (NR); 
VIII - o item 80-A ao § 1° do artigo 313-Y: 
“80-A - outros fios de ferro ou aço, não ligados, galvanizados com um teor de carbono superior ou 
igual a 0,6%, em peso - NCM 7217.20.10 e CEST 10.045.00;” (NR); 
IX - o item 92-A ao § 1° do artigo 313-Y: 
“92-A - esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes para limpeza, polimento e usos 
semelhantes, de ferro ou aço, exceto os de uso doméstico classificados na posição NCM 7323.10.00 - 
NCM 73.23 e CEST 10.059.01;” (NR); 
X - o item 10-A ao § 1° do artigo 313-Z13: 
“10-A - baús, malas e maletas para viagem - NCM 4202.1 e 4202.9, e CEST 19.005.01;” (NR); 
XI - os itens 25, 26 e 27 ao § 1° do artigo 313-Z17: 
“25 - lustres e outros aparelhos elétricos de iluminação, próprios para serem suspensos ou fixados no 
teto ou na parede, exceto os dos tipos utilizados na iluminação pública, e suas partes - NCM 9405.10 
e 9405.9, e CEST 21.123.00; 
26 - abajures de cabeceiras, de escritório e lampadários de interior, elétricos e suas partes - NCM 
9405.20.00 e 9405.9, e CEST 21.124.00; 
27 - outros aparelhos elétricos de iluminação e suas partes - NCM 9405.40 e 9405.9, e CEST 
21.125.00.” (NR); 
XII - ao § 1° do artigo 313-Z19: 
a) o item 40-B: 
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“40-B - telefones para redes celulares portáteis, exceto por satélite - NCM 8517.12.31 e CEST 
21.053.01;” (NR); 
b) o item 41-A: 
“41-A - outros aparelhos telefônicos - NCM 8517.18.99 e CEST 21.055.01;” (NR); 
c) os itens 43-A e 43-B:“ 
43-A - Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes - NCM 85.18 e CEST 
01.057.00; (para veículos automotores) 
43-B - Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores - NCM 8518.50.00 e 
CEST 01.058.00;” (NR); 
d) o item 45-A: 
“45-A - Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um 
receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores - NCM 
8521.90.90 e CEST 01.062.01;” (NR); 
e) os itens 49-B e 49-C: 
“49-B - aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, 
combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos 
automóveis - NCM 8527.21.00 e CEST 01.061.00; 
49-C - outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, 
do tipo utilizado em veículos automóveis - NCM 8527.29.00 e CEST 01.062.00;” (NR); 
f) o item 50-A: 
“50-A - projetores dos tipos exclusiva ou principalmente utilizados num sistema automático para 
processamento de dados da posição NCM 84.71 - NCM 8528.61.00 e CEST 21.067.01;” (NR); 
g) o item 71-A: 
“71-A - outros aparelhos elétricos para filtrar ou depurar água - NCM 8421.21.00 e CEST 21.098.01;” 
(NR); 
h) o item 80: 
“80 - Tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou fotocátodo (por exemplo, tubos 
e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de vapor de mercúrio, tubos 
catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão) - NCM 85.40 e CEST 21.109.00.” (NR). 
Artigo 3° Ficam revogados os seguintes dispositivos do Regulamento do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 
2000: 
I - o item 2 do § 2° do artigo 295; 
II - o item 2-A do § 1° do artigo 313-S; 
Artigo 4° O estabelecimento sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA, relativamente ao 
estoque das mercadorias incluídas no regime da substituição tributária em decorrência das 
alterações promovidas nos termos dos artigos 1° e 2° deste decreto, existente no final do último dia 
do primeiro mês subsequente ao da publicação deste decreto, deverá adotar os seguintes 
procedimentos: 
I - efetuar, no mês de referência correspondente ao segundo mês subsequente ao da publicação 
deste decreto, a escrituração do Bloco “H” (“INVENTÁRIO FÍSICO”) da Escrituração Fiscal Digital - EFD, 
conforme orientações do Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital, publicado no Portal Nacional do 
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), observando-se as seguintes particularidades: 
a) no campo 04 (“MOTIVO DO INVENTÁRIO”) do Registro “H005”, deverá ser informado o código “02 
- Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)”; 
b) no campo 04 (“QUANTIDADE DO ITEM”) do Registro “H010”, deverá ser informada a quantidade 
da mercadoria em estoque; 
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c) no campo 05 (“VALOR UNITÁRIO DO ITEM”) do Registro “H010”, deverá ser informado o valor 
(unitário) médio ponderado das entradas mais recentes, calculado com base nos respectivos 
documentos fiscais, suficientes para comportar a quantidade da mercadoria em estoque; 
d) no campo 03 (“BASE DE CÁLCULO DO ICMS”) do Registro “H020”, deverá ser informado o valor 
(unitário) da base de cálculo para retenção do imposto prevista na legislação que trata da 
substituição tributária relativa à mercadoria; 
e) no campo 04 (“VALOR DO ICMS A SER DEBITADO OU CREDITADO”) do Registro “H020”, deverá ser 
informado o valor (unitário) resultante da multiplicação da base de cálculo da mercadoria (campo 03 
do Registro “H020”) pela alíquota correspondente à carga tributária incidente na saída interna da 
mercadoria a consumidor final; 
f) o valor (unitário) do imposto obtido nos termos da alínea “e” deverá ser multiplicado pela 
quantidade da respectiva mercadoria em estoque (campo 04 do Registro “H010”), resultando no 
valor do ICMS a ser debitado em relação a cada mercadoria; 
g) a somatória dos valores de ICMS obtidos na forma da alínea “f” corresponderá ao valor total do 
ICMS a ser debitado; 
h) o valor do imposto a ser debitado deverá ser lançado, na apuração do imposto próprio relativo ao 
mês de referência, no livro Registro de Apuração do ICMS (Bloco “E” da EFD - código de ajuste 
SP000299), no quadro “Débito do Imposto - Outros Débitos”, fazendo-se expressa menção a este 
Decreto; 
i) a memória do cálculo para apuração dos valores referidos nas alíneas “c” a “h”, com a identificação 
dos correspondentes documentos fiscais utilizados, deverá ser mantida pelo prazo previsto no artigo 

202 do Regulamento do ICMS, para apresentação ao fisco, quando solicitado; 
II - aplicar o regime da substituição tributária às saídas das mercadorias referidas no artigo 1° que 
ocorrerem a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação deste decreto. 
§ 1° O disposto neste artigo: 
1 - aplica-se, também, no que couber, na hipótese de a saída da mercadoria do estabelecimento 
remetente ter ocorrido até o último dia do primeiro mês subsequente ao da publicação deste 
decreto e o seu recebimento ter se efetivado após essa data; 
2 - não se aplica na hipótese de a mercadoria ter sido recebida já com a retenção antecipada do 
imposto por substituição tributária. 
§ 2° O valor do imposto a ser debitado, a que se refere a alínea “h” do inciso I do “caput”, poderá ter 
seu lançamento, no livro Registro de Apuração do ICMS, efetuado em até 10 (dez) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, sendo que a primeira parcela deverá ser lançada no mês de referência 
correspondente ao segundo mês subsequente ao da publicação deste decreto. 
Artigo 5° O estabelecimento optante pelo Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar 123, 

de 14-12-2006, relativamente ao estoque das mercadorias incluídas no regime da substituição 
tributária em decorrência das alterações promovidas nos termos dos artigos 1° e 2° deste decreto, 
existente no final do último dia do primeiro mês subsequente ao da publicação deste decreto, deverá 
adotar os seguintes procedimentos: 
I - elaborar relatório contendo as seguintes informações para cada mercadoria: 
a) a descrição, NCM e quantidade da mercadoria; 
b) o valor da base de cálculo do imposto a ser recolhido, considerando-se, para a determinação da 
referida base, o valor das entradas mais recentes, suficientes para comportar a quantidade da 
mercadoria em estoque; 
c) o Índice de Valor Adicionado - IVA-ST previsto na legislação que trata da substituição tributária 
relativa à mercadoria; 
d) a alíquota correspondente à carga tributária incidente na saída interna da mercadoria a 
consumidor final; 
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e) o valor do imposto a recolher, que será calculado mediante a seguinte fórmula: Imposto a recolher 
= (base de cálculo referida na alínea “b”) x (IVA-ST referido na alínea “c”) x (alíquota referida na 
alínea “d”); 
f) identificação dos documentos fiscais utilizados para a obtenção das informações referidas na 
alínea “b”, indicando-se o número e a data de emissão de cada documento fiscal e sua respectiva 
chave de acesso, quando tratar-se de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), bem como o nome empresarial e 
inscrição estadual e no CNPJ do emitente; 
II - manter o relatório de que trata o inciso I em arquivo digital, pelo prazo previsto no artigo 202 do 
Regulamento do ICMS, para apresentação ao fisco, quando solicitado; 
III - efetuar a escrituração do livro Registro de Inventário, utilizando-se dos dados do relatório de que 
trata o inciso I; 
IV - aplicar, às saídas da mercadoria referida na alínea “a” do inciso I, que ocorrerem a partir do 
primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação deste decreto, o regime da substituição 
tributária; 
V - recolher o valor do imposto apurado nos termos da alínea “e” do inciso I por meio de guia de 
recolhimentos especiais, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda, observado o 
disposto no § 2°. 
§ 1° O disposto neste artigo: 
1 - aplica-se, também, no que couber, na hipótese de a saída da mercadoria do estabelecimento 
remetente ter ocorrido até o último dia do primeiro mês subsequente ao da publicação deste 
decreto e o seu recebimento ter se efetivado após essa data; 
2 - não se aplica na hipótese de a mercadoria ter sido recebida já com a retenção antecipada do 
imposto por substituição tributária. 
§ 2° O valor do imposto a que se referem a alínea “e” do inciso I e o inciso V do “caput” poderá ser 
recolhido em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento no último dia útil de 
cada mês, sendo que a primeira parcela deverá ser recolhida até o último dia do quarto mês 
subsequente ao da publicação deste decreto. 
Artigo 6° Relativamente às mercadorias arroladas no parágrafo único deste artigo, ficam 
convalidados os procedimentos adotados, no período de 01-01-2016 até o último dia do primeiro 
mês subsequente ao da publicação deste decreto: 
I - pelos contribuintes que tenham mantido os referidos produtos no regime da substituição 
tributária, e realizado a retenção e recolhimento do imposto devido com base nos IVAs-ST indicados 
na Portaria CAT-83/15, de 21-07- 015 para as mercadorias do item 1, Portaria CAT 52/14, de 29-04-

2014 para as mercadorias do item 2, e Portaria CAT 113/14, de 29-10-2014 para as mercadorias do 
item 3, todas do parágrafo único deste artigo; 
II - pelos demais contribuintes, desde que tenham regularmente recolhido o imposto devido 
conforme previsto na respectiva legislação relativa às operações não sujeitas à substituição 
tributária. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente às mercadorias adiante indicadas: 
1 - refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas nos CEST 
03.007.00 e 17.110.00, de NCM 2202.10.00 e CEST 17.111.00; 
2 - corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes, NCM 3204, 3205.00.00, 3206 ou 3212, e CEST 
24.003.00; 
3 - esponjas e palhas de aço; esponjas para limpeza, polimento ou uso semelhantes; todas de uso 
doméstico; NCM 7323.10.00 e CEST 11.011.00. 
Artigo 7° Relativamente aos produtos “baús, malas e maletas para viagem” (NCM 4202.1 e 4202.9, e 
CEST 19.005.01), ficam convalidados os procedimentos adotados anteriormente à data de início da 
produção de efeitos deste decreto: 
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I - pelos contribuintes que tenham mantido os referidos produtos no regime da substituição 
tributária, e realizado a retenção e recolhimento do imposto devido com base nos IVAs--ST previstos 
nas respectivas Portarias CAT; 
II - pelos demais contribuintes, desde que tenham regularmente recolhido o imposto devido 
conforme previsto na respectiva legislação relativa às operações não sujeitas à substituição 
tributária. 
Artigo 8° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, exceto os artigos 1°, 2° e 3° que 
produzem efeitos a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao da publicação deste 
decreto. 
GERALDO ALCKMIN 
HELCIO TOKESHI 
Secretário da Fazenda 
MARCOS ANTONIO MONTEIRO 
Secretário de Planejamento e Gestão 
MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
SAULO DE CASTRO ABREU FILHO 
Secretário de Governo 
 

DECRETO N° 62.645, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 28.06.2017) 
 

Autoriza a Secretaria da Fazenda a atribuir a condição de sujeito passivo por substituição 
tributária ao distribuidor que receber refrigerante ou cerveja, inclusive chope, diretamente 
do fabricante 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no artigo 84-B da Lei 6.374, de 1° de março de 1989, 
DECRETA: 
Artigo 1° A Secretaria da Fazenda poderá, mediante regime especial, atribuir a condição de sujeito 
passivo por substituição tributária ao estabelecimento distribuidor localizado neste Estado que 
receber refrigerante ou cerveja, inclusive chope, diretamente do fabricante. 
Parágrafo único. O disposto no “caput” aplica-se exclusivamente à hipótese em que o fabricante, por 
si, seus sócios ou acionistas, for titular de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital do 
distribuidor. 
Artigo 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de junho de 2017 
GERALDO ALCKMIN 
HELCIO TOKESHI 
Secretário da Fazenda 
MARCOS ANTONIO MONTEIRO 
Secretário de Planejamento e Gestão 
MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
SAULO DE CASTRO ABREU FILHO 
Secretário de Governo 
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DECRETO N° 62.646, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 28.06.2017) 
 

Altera o Decreto 62.561, de 05 de maio de 2017, que trata da tributação de pá 
carregadeira de rodas, escavadeira hidráulica e retroescavadeira 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o disposto no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal e no artigo 
47, inciso III, da Constituição Estadual, 
DECRETA: 
Artigo 1° Passa a vigorar, com a redação que segue, o artigo 2° do Decreto 62.561, de 05 de maio 
de 2017: 
“Artigo 2° As alterações promovidas pelo artigo 1° ficam automaticamente incorporadas aos regimes 
especiais aludidos no § 4° doartigo 36 do Anexo III do RICMS, concedidos anteriormente à data da 
publicação deste decreto, ficando os referidos regimes automaticamente prorrogados até 30 de 
novembro de 2017.” (NR). 
Artigo 2° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de 
maio de 2017. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de junho de 2017 
GERALDO ALCKMIN 
HELCIO TOKESHI 
Secretário da Fazenda 
MARCOS ANTONIO MONTEIRO 
Secretário de Planejamento e Gestão 
MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
SAULO DE CASTRO ABREU FILHO 
Secretário de Governo 

 

DECRETO N° 62.647, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 28.06.2017) 
 

Institui regime especial de tributação pelo Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS para contribuintes que tenham como atividade o 
comércio varejista de carnes (açougues) 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e 
tendo em vista o disposto na Lei n° 6.374, de 1° de março de 1989, 
DECRETA: 
Artigo 1° O contribuinte do ICMS que exercer atividade econômica de comércio varejista de carnes e 
demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou  temperados, 
resultantes do abate de ave, leporídeo e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno (açougues), 
CNAE 4722-9/01, e que utilize Equipamento Emissor de Cupom Fiscal  - ECF ou Nota Fiscal emitida 
por sistema eletrônico de processa-mento de dados, poderá apurar o imposto devido mensalmente 
mediante a aplicação do percentual de 4% (quatro por cento) sobre a receita bruta auferida no 
período, em substituição ao regime de apuração do ICMS previsto no artigo 47 da Lei n° 6.374, de 1° 

de março de 1989. 
§ 1° Para efeito deste artigo: 
1 - considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações em conta 
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações em conta alheia, não 
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incluído o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o das vendas canceladas e o dos 
descontos concedidos incondicionalmente; 
2 - tratando-se de contribuinte que promova, além do comércio varejista de carnes (açougues), outra 
espécie de operação ou prestação sujeita ao ICMS, o regime especial de tributação de que trata este 
artigo somente se aplica se o comércio varejista de carnes (açougues) constituir-se atividade 
preponderante; 
§ 2° Não se incluem na receita bruta: 
1 - o valor das operações ou prestações não tributadas por disposição constitucional; 
2 - o valor das operações ou prestações submetidas ao regime jurídico-tributário de sujeição passiva 
por substituição com retenção do imposto. 
Artigo 2° O procedimento estabelecido no artigo 1°: 
I - é opcional, devendo o contribuinte declarar formalmente a opção, por todos os estabelecimentos 
localizados neste Estado, em termo no Livro Registro de Utilização de Documentos Fiscais e Termos 
de Ocorrência - RUDFTO, devendo a renúncia a ela ser objeto de novo termo, que produzirá efeitos, 
em cada caso, por período não inferior a 12 (doze) meses, contados do primeiro dia do mês 
subsequente ao da lavratura do correspondente termo. 
II - veda o aproveitamento de quaisquer outros créditos do imposto; 
III - veda a cumulação com quaisquer outros benefícios fiscais previstos na legislação; 
IV - não se aplica ao contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno  Porte - “Simples 
Nacional”. 
Artigo 3° Para os contribuintes que efetuarem a opção referida no inciso I do artigo 2°, durante o mês 
de junho de 2017, serão aplicadas as seguintes regras: 
I - até o dia em que for formalizada a opção, serão apurados os débitos e créditos sem a aplicação do 
disposto nesse decreto; 
II - a partir do dia seguinte à formalização da opção, a apuração será realizada com aplicação das 
regras referidas nesse decreto. 
Artigo 4° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de junho de 2017 
GERALDO ALCKMIN 
HELCIO TOKESHI  
Secretário da Fazenda 
MARCOS ANTONIO MONTEIRO 
Secretário de Planejamento e Gestão 
MÁRCIO LUIZ FRANÇA GOMES 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
SAMUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
SAULO DE CASTRO ABREU FILHO 
Secretário de Governo 
 

PORTARIA CAT N° 041, DE 23 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 24.06.2017) 
 

Estabelece a base de cálculo na saída de ração tipo “pet” para animais domésticos, a que 
se refere o artigo 313-J do Regulamento do ICMS 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-

B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, e nos artigos 41, 313-I e 313-J do Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-

2000, expede a seguinte 
PORTARIA: 
Art. 1° No período de 01-07-2017 a 31-03-2019, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento 
do imposto relativo às saídas subsequentes de ração tipo “pet” para animais domésticos, classificada 
na posição 23.09 da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH, com 
destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito 
passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos 
transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do 
preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. 
§ 1°  Para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será 56,92%. 
§ 2° Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte 
fórmula: 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra)] -1, onde: 
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no caput; 
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da 
Federação; 
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado. 
Art. 2° A partir de 01-04-2019, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes de ração tipo “pet” para animais domésticos, classificada na posição 
23.09 da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM/SH, com destino a 
estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito passivo, 
incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos 
transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do 
preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. 
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será estabelecido mediante a adoção dos seguintes 
procedimentos: 
1 - a entidade representativa do setor deverá apresentar à Secretaria da Fazenda levantamento de 
preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, 
nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, observando o seguinte cronograma: 
a) até 30-06-2018, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços; 
b) até 31-12-2018, a entrega do levantamento de preços; 
2 - deverá ser editada a legislação correspondente. você também seja 
§ 2° Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos no item 1 do § 1°, a Secretaria da Fazenda 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-04-2019. 
§ 3° Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela fórmula 
indicada no § 2° do artigo 1°. 
Art. 3° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT-87/15, de 05-08-2015. 
Art. 4° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 

PORTARIA CAT N° 042, DE 23 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 24.06.2017) 
 

Fixa valor mínimo para o cálculo do ICMS nas operações com revestimento cerâmico 
classificado como “Extra” ou “Tipo A” 
 

http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg00/dec_00/decreto45490_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg00/dec_00/decreto45490_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro1-art1a259.asp#art43
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro1-art1a259.asp#art44
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg15/portaria/port_cat_087.php


 

O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto no artigo 30 da Lei 

6.374, de 01-03-1989, e no artigo 46 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-

11-2000, expede a seguinte 
PORTARIA: 
Art. 1° No período de 01-07-2017 a 31-12-2017, o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS incidente sobre as operações efetuadas com revestimentos cerâmicos, 
classificados como “Extra” ou “Tipo A”, na posição 6908 da Nomenclatura Comum do Mercosul - 
Sistema Harmonizado - NCM/SH, deverá ser calculado sobre o valor mínimo de R$ 5,49/m². 
§ 1° O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao mínimo fixado 
no “caput”. 
§ 2° Para fins de cálculo da retenção e pagamento do imposto devido por substituição tributária, 
relativo às saídas subsequentes da mercadoria, o respectivo Índice de Valor Adicionado Setorial - 
IVA-ST deverá ser aplicado sobre o valor mínimo a que se refere o “caput” ou sobre o valor da 
operação, quando este for superior ao mínimo, acrescido dos valores correspondentes a frete, 
carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente. 
Art. 2° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT-115/2016, de 22-12-2016. 
Art. 3° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
 

PORTARIA CAT N° 044, DE 26 DE JUNHO 2017 - (DOE de 27.06.2017) 
Altera a Portaria CAT-85/07, de 04-09-2007, que estabelece disciplina relativa ao Registro 
Eletrônico de Documento Fiscal - REDF e dá outras providências 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto no artigo 212-

P do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° Fica acrescentado, com a redação que se segue, o artigo 17-A à Portaria CAT-85/07, de 04-

09-2007: 
Artigo 17-A - As Notas Fiscais, modelo 1 ou 1-A, cujos registros eletrônicos na Secretaria da Fazenda 
deveriam ter sido realizados entre os dias 10 e 19-06-2017, poderão ser registradas até o dia 30-06-
2017. (NR). 
Artigo 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PORTARIA CAT N° 045, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 30.06.2017) 
 

Estabelece a base de cálculo na saída de autopeças, a que se refere o artigo 313-P do 
Regulamento do ICMS 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-

B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, e nos artigos 41, 313-O e 313-P do Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-

2000, expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° - No período de 01-07-2017 a 31-03-2019, a base de cálculo para fins de retenção e 
pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1° do artigo 

313-O do RICMS, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço 
praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, 
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impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado 
mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. 
§ 1° - O Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será: 
1 - 42,73%, tratando-se de saída de estabelecimento: 
a) de fabricante de veículos automotores, para atender índice de fidelidade de compra de que trata 
o artigo 8° da Lei Federal 6.729, de 28-11-1979; 
b) de fabricante de veículos, máquinas e implementos agrícolas ou rodoviários, cuja distribuição seja 
efetuada de forma exclusiva, mediante contrato de fidelidade; 
c) atacadista de peças controlado por fabricante de veículo automotor, que opere exclusivamente 
junto aos concessionários integrantes da rede de distribuição do referido fabricante, mediante 
contrato de fidelidade; 
2 - Nos demais casos: 
a) 145,68%, para acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores 
de pistão, NCM 8507.10, exceto o disposto na alínea “b”; 
b) 123,53%, para acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores 
de pistão, de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12V, NCM 8507.10.10; 
c) 71,48%, para as demais mercadorias. 
§ 2° - Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte 
fórmula: 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra)] -1, onde: 
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no caput; 
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da 
Federação; 
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado. 
Artigo 2° - A partir de 01-04-2019, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1° do artigo 313-O do RICMS, com 
destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado pelo sujeito 
passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos 
transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do 
preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. 
§ 1° - Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será estabelecido mediante a adoção dos seguintes 
procedimentos: 
1 - a entidade representativa do setor deverá apresentar à Secretaria da Fazenda levantamento de 
preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, 
nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, observando o seguinte cronograma: 
a) até 30-06-2018, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços; 
b) até 31-12-2018, a entrega do levantamento de preços; 
2 - deverá ser editada a legislação correspondente. 
§ 2° - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos no item 1 do § 1°, a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-04-2019. 
§ 3° - Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja 
saída interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, 
o estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela fórmula 
indicada no § 2° do artigo 1°. 
Artigo 3° - Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT 136/15, de 29-10-2015. 
Artigo 4° - Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
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PORTARIA CAT N° 046, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 30.06.2017) 
 

Altera a Portaria CAT 149/15, de 14-12-2015, que estabelece a base de cálculo na saída de 
medicamentos e mercadorias arroladas no § 1° do artigo 313-A do Regulamento do ICMS 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-

B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, e nos artigos 41, 43, 313-A e 313-B do Regulamento do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, 

de 30-11-2000, expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° Passam a vigorar, com a redação que se segue, os dispositivos adiante indicados da Portaria 

CAT 149/15, de 14-12-2015: 
I - o “caput” do artigo 1°, mantidos os seus incisos: 
“Artigo 1° No período de 01-01-2016 a 31-07-2017, a base de cálculo para fins de retenção e 
pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1° do artigo 

313-A do Regulamento do ICMS, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, 
será:” (NR); 
II - do artigo 2°: 
a) o “caput”, mantidos os seus incisos: 
“Artigo 2° A partir de 01-08-2017, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1° do artigo 313-A do Regulamento 
do ICMS, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será estabelecida 
mediante pesquisa de preços realizada com observância dos seguintes procedimentos:” (NR); 
b) o parágrafo único: 
“Parágrafo único - Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos no inciso I, a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando a base de cálculo que vigorará a partir de 01-08-2017.” (NR). 
Artigo 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

PORTARIA CAT N° 047, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 30.06.2017) 
 

Divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de refrigerantes, 
conforme pesquisas elaboradas pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e 
pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino – FUNDACTE 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-

A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, e 
CONSIDERANDO os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
FIPE, trazida aos autos do Processo GDOC 23.750-490337/2005, pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas, e os dados constantes de pesquisa da 
Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - FUNDACTE, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-
595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil expede a seguinte portaria: 
Artigo 1° Para determinação da base de cálculo do ICMS, no período de 01-07-2017 a 31-12-2017, na 
sujeição passiva por substituição tributária, com retenção antecipada do imposto relativo às saídas 
subsequentes das mercadorias adiante indicadas, serão utilizados os seguintes valores em reais: 
1. MARCAS COCA-COLA 

DESCRIÇÃO/TIP
O  
DE PRODUTO 

Coca
-
Cola 

Fanta/Sprit
e (1) 

Guaran
á Kuat 
(2) 

Coca-
Cola 
Zero/Ligh
t (3) 

Taí ou 
Simba 
Guaran
á (4) 

Schweppe
s (5) 

Aquariu
s Fresh 
(6) 

Coca-
Cola 
(sabores
) (7) 

Coca
-Cola 
Stevi
a (8) 

Guaran
á  
Jesus 
(9) 
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GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml 1,72 1,57 1,67               
de 261 a 599 ml 2,93 2,88 2,80 2,92             
de 600 a 999 ml 3,11                   
igual ou mais 
1000 ml 3,30 2,75 2,02               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml 3,02         3,16         
de 361 a 660 ml                     
de 661 a 1200 
ml 5,10                   
PLÁSTICO RETORNÁVEL 
de 1301 a 1600 
ml 3,74 3,59   3,80             
de 1601 a 2100 
ml 4,78 4,70   4,67             
EMBALAGEM PET 
até 260 ml 1,65 1,72 1,95 1,70             
de 261 ml a 400 
ml 2,41 2,56                 
de 401 ml a 660 
ml 4,17 4,18 3,83 4,20     3,09       
de 661 ml a 
1200 ml 4,54     4,57             
de 1201 ml a 
1750 ml 6,18 5,52 3,84 6,23   6,41 4,18   6,26   
de 1751 ml a 
2499  
ml 

7,14 6,14 4,94 7,21 4,35           

de 2500 ml a 
2749  
ml 

7,25 6,22 5,67 7,60             

igual ou acima 
de  
2750 ml 

8,21 6,80 6,10               

LATA 
até 270 ml 1,95 1,93 1,87 1,92             
de 271 a 310 ml 2,43 1,91   2,24       4,66     
de 311 a 360 ml 2,90 2,84 2,71 2,95   3,19     2,98 4,65 
EMBALAGENS DE ALUMÍNIO 
Coca-Cola (todas) - Garrafa alumínio 250 ml 5,26 
Demais marcas Coca-Cola (10) 
2. MARCAS AMBEV 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO 
Guaraná 
Antarctica 
(11) 

Soda 
Limonada/Sukita 
(12) 

Água 
Tônica 
(13) 

PepsiCola 
(14) 

Antarctica 
Citrus 
(15) 

 H2OH! 
(16) 

 Mountain 
Dew (17) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml               
de 261 a 599 ml 2,87 2,82 2,86 2,83       
de 600 a 999 ml               
igual ou mais de 1000 ml 2,73     2,59       
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml               
de 361 ml a 660 ml               
de 661 ml a 1200 ml 3,66     3,84       
EMBALAGEM PET 
até 260 ml 1,24 1,25   1,24       
de 261 ml a 400 ml               
de 401 ml a 660 ml 3,54 3,57   3,55   3,32 3,17 



 

de 661 ml a 1200 ml               
de 1201 ml a 1750 ml 5,30 5,10   4,96 5,98 6,35 5,81 
de 1751 ml a 2499 ml 6,30 5,97   6,27       
de 2500 ml a 2749 ml 6,98 7,06   6,77       
igual ou acima de 2750 ml 7,38     7,20       
LATA 
até 270 ml 1,59     1,66       
de 271 a 310 ml           2,04   
de 311 a 360 ml 2,66 2,71 3,03 2,77 2,98     

Demais marcas AMBEV (18) 
3. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Fibz 
(19) 

Schin/Itubaína 
(Todas) (20) 

Dolly 
(Todas) 
(21) 

Arco 
Íris/Cotuba 
(Todas) 
(22) 

Poty 
(Todas) 
(23) 

Roller 
(Todas) 
(24) 

Chinotto 
(25) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml       1,39       
de 261 a 599 ml       1,76 1,51 1,51   
de 600 a 999 ml   2,70   2,00 1,73     
igual ou de mais 1000 ml       3,00       
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml   2,69   2,71       
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET 
até 260 ml   1,28   1,56 1,44 1,48   
de 261 a 400 ml     1,37 2,31       
de 401 a 660 ml 2,87 2,48   2,65 2,52 2,52   
de 661 a 1200 ml         3,28 3,28   
de 1201 a 1750 ml         3,43 3,41   
de 1751 a 2499 ml 4,97 4,00 3,32 4,09 3,93 4,23   
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de 2750 ml         6,27 6,34   
LATA 
até 270 ml         1,72 1,73 2,95 
de 271 a 310 ml               
de 311 a 360 ml 2,17 2,43   2,39 1,98 1,98   

4. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Classic 
(26) 

Conti 
(27) 

Convenção 
(todos) 
(28) 

Newage 
(29) 

Refri 
(30) 

Taubaiana 
(31) 

Tropicola 
(32) 

Tubanida 
(todos) 
(33) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml                 
de 261 a 599 ml 1,39               
de 600 a 999 ml 1,97 1,51 1,41           
igual ou de mais 1000 ml 2,19               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml                 
de 361 a 660 ml 2,99               
de 661 a 1200 ml                 
EMBALAGEM PET 
até 260 ml 1,20               



 

de 261 a 400 ml 1,36               
de 401 a 660 ml 2,15 2,04 1,97 2,04         
de 661 a 1200 ml                 
de 1201 a 1750 ml 4,61               
de 1751 a 2499 ml 3,40 3,63 3,30 2,85 2,95 3,11 2,55   
de 2500 a 2749 ml                 
igual ou acima de 2750 ml 4,31 3,83             
LATA 
até 270 ml 1,60               
de 271 a 310 ml                 
de 311 a 360 ml 2,09 1,83 1,70           

5. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO 

Pitchula 
(34) 

 Dia% 
-  
Cola  
(35) 

 Dia% -
  
Outros  
(36) 

Kiko  
(37) 

Original  
Citrus /  
Grapette  
(38) 

 Vedete  
(Todas)  
(39) 

 Outras  
Refriso  
(40) 

Ferrari/ 
Pic Nic  
(41) 

Mogi /  
Itamogi  
(42) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml                 1,26 
de 261 a 599 ml               1,42   
de 600 a 999 ml               1,52 1,89 
igual ou de mais  
1000 ml                   
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml                   
de 361 a 660 ml                   
de 661 a 1200 ml                   
EMBALAGEM PET  
até 260 ml 0,98   0,81         1,36 1,70 
de 261 a 400 ml     1,59     1,50 0,95   1,94 
de 401 a 660 ml           2,14 1,64   3,50 
de 661 a 1200 ml     2,85       3,68     
de 1201 a 1750 ml                   
de 1751 a 2499 ml   2,89 2,77 2,39 3,60 3,31 2,50 3,19 4,45 
de 2500 a 2749 ml                   
igual ou acima de  
2750 ml   4,29               
LATA 
 até 270 ml                   
 de 271 a 310 ml                   
 de 311 a 360 ml                   
 de 361 a 660 ml                   

6. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO 15 
(43) 

Bellpar  
(44) 

Black Cola  
(45) 

Bol  
(46) 

Bolinha  
(47) 

Cibal /  
Guaranita  
(48) 

Cocipa  
(49) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml            0,67   
de 261 a 599 ml               
de 600 a 999 ml  1,50      1,42  1,38  1,25   
igual ou de mais  
1000 ml               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml               
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET  
até 260 ml 1,34   1,19         
de 261 a 400 ml 1,40 1,31       1,65   
de 401 a 660 ml 2,05 1,57 2,17     2,05   



 

de 661 a 1200 ml 2,51             
de 1201 a 1750 ml               
de 1751 a 2499 ml 3,77 2,79 3,38 3,11 3,57 3,87 2,79 
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de  
2750 ml       4,16 4,52     
LATA 
 até 270 ml               
 de 271 a 310 ml               
 de 311 a 360 ml 1,79             
 de 361 a 660 ml               

7. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Conquista  
(50) 

Devito  
(51) 

Docinho  
(52) 

Estrela  
(53) 

Fabiane  
(54) 

Ferráspari  
(55) 

Festa  
(56) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml   0,95     1,29     
de 261 a 599 ml   1,65           
de 600 a 999 ml 1,48 1,44     1,53     
igual ou de mais  
1000 ml               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml               
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET  
até 260 ml   1,32     1,26     
de 261 a 400 ml           1,54   
de 401 a 660 ml 1,90 2,06     2,08 1,78   
de 661 a 1200 ml         2,44     
de 1201 a 1750 ml               
de 1751 a 2499 ml 3,25 3,42 2,53 3,26 2,97 3,83 2,71 
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de  
2750 ml       4,59       
LATA 
 até 270 ml           1,69   
 de 271 a 310 ml           1,50   
 de 311 a 360 ml               
 de 361 a 660 ml               

8. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Fors  
(57) 

Funada  
(58) 

Furlan  
(59) 

Ice cola  
(60) 

Jaboti  
(61) 

Leda  
(62) 

Limongi  
(63) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml   0,89           
de 261 a 599 ml       1,49   1,55   
de 600 a 999 ml   1,39 1,40   1,28     
igual ou de mais  
1000 ml               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml    2,02           
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET  
até 260 ml 1,16 1,26     1,33     
de 261 a 400 ml 1,50 1,34 1,11   1,86 1,60 1,59 
de 401 a 660 ml   2,22   2,19 1,93 1,77   



 

de 661 a 1200 ml 2,03             
de 1201 a 1750 ml   2,84           
de 1751 a 2499 ml 3,48 3,72 3,59 3,17 3,31 3,40 3,60 
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de  
2750 ml   5,34   4,55       

LATA 
 até 270 ml               
 de 271 a 310 ml               
 de 311 a 360 ml   1,68   1,93       
 de 361 a 660 ml               

9. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Mantiqueira  
(64) 

Mimosa  
(65) 

Noroeste  
(66) 

Orlando  
(67) 

Paulistinha  
(68) 

Philomena  
(69) 

Piracaia  
(70) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml 0,91             
de 261 a 599 ml 1,39             
de 600 a 999 ml 1,64   1,47   1,68     
igual ou de mais  
1000 ml               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml               
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET  
até 260 ml 1,25   1,29   1,36     
de 261 a 400 ml             1,43 
de 401 a 660 ml 2,28   2,50   1,79   2,00 
de 661 a 1200 ml               
de 1201 a 1750 ml               
de 1751 a 2499 ml 3,41 3,55 3,53 3,69 3,65 2,85 3,16 
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de  
2750 ml     4,32   4,51     

LATA 
 até 270 ml               
 de 271 a 310 ml               
 de 311 a 360 ml               
 de 361 a 660 ml               

10. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Piratuba  
(71) 

Piratuba  
(71) 

Refree  
(73) 

Refridany  
(74) 

Saboraki  
(75) 

São Carlos  
(76) 

São 
José  
(77) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml           0,86   
de 261 a 599 ml           1,39 1,55 
de 600 a 999 ml           1,28   
igual ou de mais  
1000 ml               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml           2,30   
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET  



 

até 260 ml         0,99 1,18   
de 261 a 400 ml 1,25       1,03   1,42 
de 401 a 660 ml           1,92 2,01 
de 661 a 1200 ml           2,09   
de 1201 a 1750 ml               
de 1751 a 2499 ml 3,10 3,62 2,49 2,18 3,07 3,10 3,02 
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de  
2750 ml         3,61     

LATA 
 até 270 ml               
 de 271 a 310 ml               
 de 311 a 360 ml   1,69           
 de 361 a 660 ml               

11. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Sete Voltas  
(78) 

Styl  
(79) 

Tubaína  
Estrela  
(80) 

Vencetex  
(81) 

Vieira /  
Rossi  
(82) 

Xereta  
(83) 

Tônica  
Funada  
(84) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml               
de 261 a 599 ml               
de 600 a 999 ml     1,47 1,35 1,49     
igual ou de mais  
1000 ml               
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml               
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET  
até 260 ml     1,42 1,06       
de 261 a 400 ml 3,04   1,98 1,18 1,23 1,30   
de 401 a 660 ml     1,91 1,72 1,93 1,71   
de 661 a 1200 ml 5,85     2,22       
de 1201 a 1750 ml           2,84   
de 1751 a 2499 ml   2,48 3,40 3,23 3,00 2,98   
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de  
2750 ml     4,64 4,22       

LATA 
 até 270 ml               
 de 271 a 310 ml               
 de 311 a 360 ml           1,98 1,68 
 de 361 a 660 ml               

12. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Frutuba  
(85) 

Mate  
Chimarrão  
Funada  
(86) 

Leve  
(87) 

Coop  
(88) 

Jahuba  
(89) 

Kiss  
(90) 

Cliper  
(91) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml               
de 261 a 599 ml               
de 600 a 999 ml         1,50     
igual ou de mais                



 

1000 ml 
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml   3,25           
de 361 a 660 ml               
de 661 a 1200 ml               
EMBALAGEM PET  
até 260 ml         1,29     
de 261 a 400 ml     1,28   1,35     
de 401 a 660 ml     1,70   1,89     
de 661 a 1200 ml         2,49     
de 1201 a 1750 ml               
de 1751 a 2499 ml 2,71   2,79 2,89 3,49 2,45 2,48 
de 2500 a 2749 ml               
igual ou acima de  
2750 ml               

LATA 
 até 270 ml               
 de 271 a 310 ml               
 de 311 a 360 ml         1,79     
 de 361 a 660 ml               

13. MARCAS DE OUTROS FABRICANTES (CONTINUAÇÃO) 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Nono Pietro  
(92) 

Correia  
(93) 

Wewi  
(94) 

PSIU  
(95) 

GARRAFA DE VIDRO COMUM 
até 260 ml         
de 261 a 599 ml         
de 600 a 999 ml         
igual ou de mais  
1000 ml         
VIDRO DESCARTÁVEL 
até 360 ml         
de 361 a 660 ml         
de 661 a 1200 ml         
EMBALAGEM PET  
até 260 ml       1,27 
de 261 a 400 ml     3,20 2,45 
de 401 a 660 ml       3,38 
de 661 a 1200 ml     6,50 2,95 
de 1201 a 1750 ml 3,00 2,84   2,94 
de 1751 a 2499 ml       5,09 
de 2500 a 2749 ml         
igual ou acima de  
2750 ml         

LATA 
 até 270 ml       1,10 
 de 271 a 310 ml         
 de 311 a 360 ml         
 de 361 a 660 ml         

Notas: 
(1) Refrigerantes da marca Fanta ou Sprite, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(2) Refrigerantes da marca Kuat, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 



 

(3) Refrigerantes da marca Coca-Cola Zero/Light e Lemon, de todos os sabores, inclusive light, zero 
ou diet. 
(4) Refrigerantes da marca Taí e Simba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(5) Refrigerantes da marca Schweppes, gaseificado, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(6) Refrigerantes da marca Aquarius Fresh, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(7) Refrigerantes das marcas Coca-Cola Cereja (Cherry), Coca-Cola Baunilha (Vanilla), Coca-Cola 
Laranja e Coca-Cola Limão Siciliano, inclusive light, zero ou diet. 
(8) Refrigerantes da marca Coca-Cola Stevia, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(9) Refrigerantes da marca Guaraná Jesus, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(10) Marcas e embalagens de refrigerante do fabricante Coca-Cola para as quais não foram captados 
preços, deverão utilizar o preço do produto Coca-Cola. 
(11) Refrigerantes da marca Guaraná Antarctica, Açaí e Guaraná Antárctica Ice, de todos os sabores, 
inclusive light, zero ou diet. 
(12) Refrigerantes da marca Soda Limonada e Sukita, de todos os sabores, inclusive light, zero ou 
diet. 
(13) Água Tônica, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(14) Refrigerantes da marca Pepsi-Cola, Pepsi-Cola Twist e Pepsi-Cola Max, de todos os sabores, 
inclusive light, zero ou diet. 
(15) Refrigerantes das marcas Antarctica Citrus, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(16) Refrigerantes das marca H2OH! / Guarah / Hello, de todos os sabores, inclusive light, zero ou 
diet. 
(17) Refrigerantes das marca Mountain Dew, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(18) Demais marcas de refrigerantes do fabricante AMBEV deverão utilizar o preço do produto 
Guaraná Antarctica. 
(19) Refrigerantes da marca Fibz, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(20) Refrigerantes das marcas Schin/Schincariol e Itubaína, de todos os sabores, inclusive light, zero 
ou diet. 
(21) Refrigerantes da marca Dolly, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(22) Refrigerantes das marcas Arco Íris e Cotuba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(23) Refrigerantes da marca Poty, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(24) Refrigerantes da marca Roller, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(25) Refrigerantes da marca Chinotto, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(26) Refrigerantes das marcas Classic, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(27) Refrigerantes da marca Conti, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(28) Refrigerantes da marca Convenção, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet 
(29) Refrigerantes do fabricante Newage de marcas Cruzeiro, Galeguinha, Xamego, Xameguinho, 
Glub e Free Cola de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(30) Refrigerantes da marca Refri, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(31) Refrigerantes da marca Taubaiana, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(32) Refrigerantes da marca Tropicola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(33) Refrigerantes da marca Tubanida, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(34) Refrigerantes da marca Pitchula, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(35) Refrigerantes da marca Dia% Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(36) Refrigerantes da marca Dia%, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet, exceto Dia% Cola. 
(37) Refrigerantes da marca Kiko, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(38) Refrigerantes das marcas Original Citrus e Grapette, de todos os sabores, inclusive light, zero ou 
diet. 
(39) Refrigerantes da marca Vedete, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(40) Refrigerantes do fabricante Refriso de marcas Bacana, Cachoeira Limão, Original Tônica, 
Taubacana e Waterfall, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 



 

(41) Refrigerantes das marcas Ferrari/Pic Nic, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(42) Refrigerantes das marcas Mogi e Itamogi, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(43) Refrigerantes da marca 15, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(44) Refrigerantes da marca Bellpar, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(45) Refrigerantes das marcas Black Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(46) Refrigerantes da marca Bol, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(47) Refrigerantes da marca Bolinha, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(48) Refrigerantes da marca Cibal/Guaranita, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(49) Refrigerantes da marca Cocipa, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(50) Refrigerantes da marca Conquista, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(51) Refrigerantes da marca Devito, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(52) Refrigerantes da marca Docinho, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(53) Refrigerantes da marca Estrela, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(54) Refrigerantes da marca Fabiane, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(55) Refrigerantes da marca Ferráspari, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(56) Refrigerantes da marca Festa, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(57) Refrigerantes da marca Fors, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(58) Refrigerantes da marca Funada, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(59) Refrigerantes da marca Furlan, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(60) Refrigerantes da marca Ice Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(61) Refrigerantes da marca Jaboti, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(62) Refrigerantes da marca Leda, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(63) Refrigerantes da marca Limongi, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(64) Refrigerantes da marca Mantiqueira, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(65) Refrigerantes da marca Mimosa, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(66) Refrigerantes da marca Noroeste, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(67) Refrigerantes da marca Orlando, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(68) Refrigerantes da marca Paulistinha, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(69) Refrigerantes da marca Philomena, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(70) Refrigerantes da marca Piracaia, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(71) Refrigerantes da marca Piratuba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(72) Refrigerantes da marca RC Cola, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(73) Refrigerantes da marca Refree, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(74) Refrigerantes da marca Refridany, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(75) Refrigerantes da marca Saboraki, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(76) Refrigerantes da marca São Carlos, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(77) Refrigerantes da marca São José, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(78) Refrigerantes da marca Sete Voltas, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(79) Refrigerantes da marca Styl, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(80) Refrigerantes da marca Tubaína Estrela, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(81) Refrigerantes do fabricante Vencetex, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(82) Refrigerantes da marca Vieira/Rossi, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(83) Refrigerantes da marca Xereta, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(84) Refrigerante da marca Tônica Funada, de todos os sabores, inclusive, light, zero ou diet. 
(85) Refrigerante da marca Frutuba, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(86) Refrigerantes da marca Mate Chimarrão Funada, de todos os sabores, inclusive light, zero ou 
diet. 
(87) Refrigerantes da marca Leve, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(88) Refrigerantes da marca Coop, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(89) Refrigerantes da marca Jahuba, de todos os sabores, inclusive light ou diet. 



 

(90) Refrigerantes da marca Kiss, de todos os sabores, inclusive light ou diet. 
(91) Refrigerantes da marca Cliper, de todos os sabores, inclusive light ou diet. 
(92) Refrigerantes da marca Nono Pietro, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. 
(93) Refrigerantes da marca Correia, de todos os sabores, inclusive light ou diet. 
(94) Refrigerantes da marca Wewi, de todos os sabores, inclusive light ou diet. 
(95) Refrigerantes da marca PSIU, de todos os sabores, inclusive light ou diet. 
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o 
preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, 
impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação de 
percentual de margem de valor agregado estabelecido no artigo 294 do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, nas hipóteses a seguir: 
1 - quando não utilizados os valores mencionados neste artigo em virtude de decisão administrativa 
ou judicial, que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das 
mercadorias de que trata esta portaria; 
2 - para determinação da base de cálculo de substituição tributária de refrigerantes cujas marcas não 
estejam indicadas nesta portaria; 
3 - quando, em se tratando de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta 
Portaria, o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for 
igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas deste artigo; 
4 - quando, em se tratando de operações internas envolvendo mercadorias constantes das tabelas 
deste artigo, o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final 
ao consumidor; 
5 - a partir de 01-01-2018, exceto se portaria divulgar valores, para vigorarem a partir de tal data, 
segundo nova pesquisa de preço atualizada. 
Artigo 2° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT-123/16, de 26-12-2016. 
Artigo 3° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
 
 
 
 

PORTARIA CAT N° 048, DE 29 DE JUNHO DE 2017 -(DOE de 30.06.2017) 
Estabelece a base de cálculo na saída de mercadorias que especifica com destino a 
revendedores que atuam no segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-
porta. 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto no artigo 
288 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, 
aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° No período de 01-07-2017 a 30-06-2020, a base de cálculo para fins de retenção e 
pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo Único, 
cuja responsabilidade tenha sido atribuída mediante regime especial, com destino a revendedor 
localizado em território paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema 
porta-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a 
frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor 
adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado 
Setorial - IVA-ST relacionado no Anexo Único. 
§ 1° O disposto nesta portaria não se aplica para os produtos de perfumaria e higiene pessoal a que 
se referem os artigos 313-F e 313-H do RICMS, quando destinados a revendedores que atuam no 
segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta, e que possuam o IVA-ST 
indicado em portaria específica. 
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§ 2° Quando não houver a indicação do IVA-ST específico para a saída da indústria, será adotado o 
valor fixado para venda a consumidor final indicado em catálogos ou listas de preço emitidos pelo 
remetente, acrescido do valor do frete, quando não incluído no preço. 
§ 3° Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte 
fórmula: 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra)] -1, onde: 
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no “caput”; 
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da 
Federação; 
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado. 
§ 4° O IVA-ST indicado no Anexo Único deverá também ser utilizado nas operações destinadas às 
empresas que atuem no sistema de vendas porta-a-porta quando o responsável pela substituição 
tributária for o remetente, em operação anterior àquela destinada aos revendedores. 
Artigo 2° A partir de 01-07-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no Anexo Único, com destino a 
revendedor localizado em território paulista que atue no segmento de vendas ao consumidor final 
pelo sistema porta-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores 
correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, 
acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de 
Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. 
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será estabelecido mediante a adoção dos seguintes 
procedimentos: 
1 - a entidade representativa do setor deverá apresentar à Secretaria da Fazenda levantamento de 
preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, 
nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, observando o seguinte cronograma: 
a) até 30-09-2019, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços; 
b) até 31-03-2020, a entrega do levantamento de preços; 
2 - deverá ser editada a legislação correspondente. 
§ 2° Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos no item 1 do § 1°, a Secretaria da 
Fazenda poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-07-2020. 
§ 3° Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela fórmula 
indicada no § 3° do artigo 1°. 
Artigo 3° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT 118/2015, de 25-09-2015. 
Artigo 4° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
ANEXO ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO NCM/SH CEST 

% IVA-ST 
PÁRA 
SAÍDA DO 
ATACADO 

% IVA-ST 
PÁRA 
SAÍDA DA 
INDÚSTRIA 

1 
Outras plantas e partes, para 
perfumaria, medicina e 
semelhantes 

12119090 28.035.00 33,10   

2 
Vestuário e seus acessórios, 
de plásticos, inclusive luvas 

39262000 28.036.00 25,80   

3 
Estatuetas e outros objetos 
de ornamentação, de 
plásticos 

39264000 28.037.00 25,80   

4 Outras obras de plásticos 39269090 28.038.00 25,80   

5 Bolsas de folhas de plástico 42022210 28.039.00 25,80   

6 Bolsas de matérias têxteis 42022220 28.040.00 25,80   

7 Bolsas de outras matérias 42022900 28.041.00 25,80   

8 
Artigos de bolsos/bolsas, de 
outras matérias 

42023900 28.042.00 25,80   
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9 
Outros artefatos, de folhas 
de plásticos ou matérias 
têxteis 

42029200 28.043.00 25,80   

10 
Outros artefatos, de outras 
matérias 

42029900 28.044.00 25,80   

11 
Caixas e cartonagens, 
dobráveis, de papel/cartão, 
não ondulados 

48192000 28.045.00 25,80   

12 
Outros sacos, bolsas e 
cartuchos, de papel ou 
cartão 

48194000 28.046.00 25,80   

13 
Etiquetas de papel ou 
cartão, impressas 

48211000 28.047.00 25,80   

14 
Outros impressos 
publicitários, catálogos 
comerciais e semelhantes 

49111090 28.048.00 25,80   

15 
Outras meias de malha de 
outras matérias têxteis 

61159900 28.049.00 19,00   

16 
Outros acessórios 
confeccionados, de vestuário 

62171000 28.050.00 25,80   

17 
Roupas de 
toucador/cozinha, de tecidos 
atoalhados de algodão 

63026000 28.051.00 25,80   

18 
Outros artefatos têxteis 
confeccionados 

63079090 28.052.00 25,80   

19 
Chapéus e outros artefatos 
de outras matérias, exceto 
de malha 

65069900 28.053.00 19,00   

20 
Artigos para outras festas, 
carnaval ou outros 
divertimentos 

95059000 28.054.00 25,80   

21 

Outros artigos destinados a 
cuidados pessoais não 
relacionados em outros itens 
deste anexo 

Capítulos 14, 
39, 40, 44, 48, 
63, 64, 65, 67, 
70, 82, 90 e 
96 

28.057.00 25,70   

22 

Acessórios (por exemplo, 
bijuterias, relógios, óculos de 
sol, bolsas, mochilas, 
frasqueiras, carteiras, porta-
cartões, porta-documentos, 
porta-celulares e 
embalagens presenteáveis 
(por exemplo, caixinhas de 
papel), entre outros itens 
assemelhados) 

Capítulos 39, 
42, 48, 52, 61, 
71, 83, 90 e 
91 

28.058.00 24,30   

23 

Vestuário e seus acessórios; 
calçados, polainas e 
artefatos semelhantes, e 
suas partes 

Capítulos 61, 
62 e 64 

28.059.00 24,10   

24 
Outros artigos de vestuário 
em geral, exceto os 
relacionados no item anterior 

Capítulos 42, 
52, 55, 58, 63 
e 65 

28.060.00 24,10   

25 Artigos de casa 

Capítulos 39, 
40, 52, 56, 62, 
63, 66, 69, 70, 
73, 76, 82, 83, 

28.061.00 22,20 134,30 



 

84, 91, 94 e 
96 

26 
Produtos das indústrias 
alimentares e bebidas 

Capítulos 13 e 
15 a 23 

28.062.00 33,10   

27 
Produtos de limpeza e 
conservação doméstica 

Capítulos 22, 
27, 28, 29, 33, 
34, 35, 38, 39, 
63, 68, 73, 84, 
85 e 96 

28.063.00 24,70 (*)   

28 Artigos infantis 
Capítulos 39, 
49, 95, 96 

28.064.00 23,20   

29 

Outros produtos 
comercializados pelo 
sistema de marketing direto 
porta-a-porta a consumidor 
final não relacionados em 
outros itens deste anexo 

  28.999.00 24,70 (*)   

(*) IVA-ST médio - calculado pela média dos IVA indicados nesta portaria. 

 

PORTARIA CAT N° 049, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 30.06.2017) 
 

Estabelece a base de cálculo na saída de produtos de perfumaria e higiene pessoal, a que 
se referem os artigos 313-F e 313-H do Regulamento do ICMS, com destino a revendedores 
que atuam no segmento de vendas a consumidor final pelo sistema porta-a-porta 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28-A, 28-

B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, e nos artigos 41, 288, 313-E, 313-F, 313-G e 313-H do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado 
pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° No período de 01-07-2017 a 30-06-2020, a base de cálculo para fins de retenção e 
pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1° dos 
artigos 313-E e 313-G do RICMS, com destino a revendedor localizado em território paulista que atue 
no segmento de vendas ao consumidor final pelo sistema porta-a-porta, será o preço praticado pelo 
sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros 
encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST relacionado no 
Anexo Único. 
§ 1° Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela seguinte 
fórmula: 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter)/(1 - ALQ intra)] -1, onde: 
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no "caput"; 
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da 
Federação; 
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado. 
§ 2° O IVA-ST indicado no Anexo Único deverá também ser utilizado nas operações destinadas às 
empresas que atuem no sistema de vendas porta-a-porta quando o responsável pela substituição 
tributária for o remetente, em operação anterior àquela destinada aos revendedores. 
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Artigo 2° A partir de 01-07-2020, a base de cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto 
relativo às saídas subsequentes das mercadorias arroladas no § 1° dos artigos 313-E e 313-G do 
RICMS, com destino a revendedor localizado em território paulista que atue no segmento de vendas 
ao consumidor final pelo sistema porta-a-porta, será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos 
os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao 
adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado 
pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST. 
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, o IVA-ST será estabelecido mediante a adoção dos seguintes 
procedimentos: 
1 - a entidade representativa do setor deverá apresentar à Secretaria da Fazenda levantamento de 
preços com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, 
nos termos dos artigos 43 e 44 do RICMS, observando o seguinte cronograma: 
a) até 30-09-2019, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços; 
b) até 31-03-2020, a entrega do levantamento de preços; 
2 - deverá ser editada a legislação correspondente. 
§ 2° Na hipótese de não cumprimento dos prazos previstos no item 1 do § 1°, a Secretaria da Fazenda 
poderá editar ato divulgando o IVA-ST que vigorará a partir de 01-07-2020. 
§ 3° Em se tratando de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o "IVA-ST ajustado", calculado pela fórmula 
indicada no § 1° do artigo 1°. 
Artigo 3° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT 117/2015, de 25-09-2015. 
Artigo 4° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
ANEXO ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS NBM/SH CEST 
% 
IVA-
ST 

1 Perfumes (extratos) 3303.00.10 
28.001.00 66,90 

2 Águas-de-colônia 3303.00.20 
28.002.00 90,00 

3 Produtos de Maquilagem para os Lábios 
3304.10.00 
28.003.00 67,70 

4 Sombra, Delineador, Lápis para sobrancelhas e rímel 3304.20.10 
28.004.00 89,50 

5 Outros produtos de maquilagem para os olhos 3304.20.90 
28.005.00 72,60 

6 Preparações para manicuros e pedicuros 3304.30.00 
28.006.00 

61,90 

7 Pós para maquiagem, incluindo os compactos 3304.91.00 
28.007.00 66,40 

8 Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas 3304.99.10 
28.008.00 78,40 

9 
Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para 
conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antisolares e os 
bronzeadores 

3304.99.90 
28.009.00 72,70 

10 Preparações antisolares e os bronzeadores 3304.99.90 
28.010.00 72,70 

11 Xampus para o cabelo 3305.10.00 
28.011.00 54,70 

12 Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos 3305.20.00 
28.012.00 

63,10 
(*) 

13 Outras preparações capilares 
3305.90.00 
28.013.00 70,50 
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14 Tintura para o cabelo 
3305.90.00 
28.014.00 

63,10 
(*) 

15 Preparações para barbear (antes, durante ou após) 
3307.10.00 
28.015.00 

54,40 

16 Desodorantes corporais e antiperspirantes, líquidos 3307.20.10 
28.016.00 

63,90 

17 Outros desodorantes corporais e antiperspirantes 3307.20.90 
28.017.00 

65,30 

18 Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados 
3307.90.00 
28.018.00 60,70 

19 Outras preparações cosméticas 
3307.90.00 
28.019.00 60,70 

20 Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldadas 
3401.11.90 
28.020.00 

56,20 

21 
Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive 
papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou 
recobertos de sabão ou de detergentes 

3401.19.00 
28.021.00 

63,10 
(*) 

22 Sabões de toucador sob outras formas 
3401.20.10 
28.022.00 

63,10 
(*) 

23 
Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, na 
forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo 
contendo sabão 

3401.30.00 
28.023.00 61,80 

24 Lenços de papel, incluindo os de desmaquiar 4818.20.00 
28.024.00 

63,10 
(*) 

24.1 Toalhas de mão 
4818.20.00 
28.024.01 

63,10 
(*) 

25 Apontadores de lápis para maquiagem 
8214.10.00 
28.025.00 

63,10 
(*) 

25.1 Espátulas, abre-cartas e raspadeiras 
8214.10.00 
28.025.01 

63,10 
(*) 

25.2 
Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de 
lápis 

8214.10.00 
28.025.02 

63,10 
(*) 

26 Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as 
limas para unhas) 

8214.20.00 
28.026.00 23,00 

27 Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e 
outras escovas de toucador de pessoas 

9603.29.00 
28.027.00 

63,10 
(*) 

27.1 

Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos 
ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis 
e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos 
semelhantes; acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão 
bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis 
semelhantes, outros 

9603.29.00 
28.027.01 

63,10 
(*) 

28 Pincéis para aplicação de produtos cosméticos 9603.30.00 
28.028.00 

63,10 
(*) 

28.1 Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever 9603.30.00 
28.028.01 

63,10 
(*) 

29 Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações 9616.10.00 
28.029.00 

63,10 
(*) 

30 Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de 
produtos de toucador 

9616.20.00 
28.030.00 

63,10 
(*) 

31 Malas e maletas de toucador 4202.1 
28.031.00 

63,10 
(*) 

32 
Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para 
cabelo; pinças (“pinceguiches”), onduladores, bobs (rolos) e artefatos 
semelhantes para penteados, e suas partes 

9615 
28.032.00 22,70 

33 Mamadeiras 

3923.30.00 
3924.10.00 
3924.90.00 
4014.90.90 

63,10 
(*) 



 

7010.20.00 
28.033.00 

34 Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas 
4014.90.90 
28.034.00 

63,10 
(*) 

35 Produtos destinados à higiene bucal Capítulo 33 
28.055.00 

63,10 
(*) 

36 Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros 
itens deste anexo 

Capítulos 33 e 
34 28.056.00 

63,10 
(*) 

(*) IVA-ST médio - calculado pela média dos IVA indicados nesta portaria. 
 

PORTARIA CAT N° 050, DE 29 DE JUNHO DE 2017 -(DOE de 30.06.2017) 
 

Divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de água mineral 
e natural, conforme pesquisa elaborada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
– FIPE 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-

A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, e 
CONSIDERANDO os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
FIPE, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-569621/2005, pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Águas Minerais (ABINAM), expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° No período de 01-07-2017 a 31-12-2017, para determinação da base de cálculo do imposto 
na sujeição passiva por substituição tributária com retenção do imposto em relação às mercadorias 
adiante indicadas serão utilizados os seguintes valores: 
Águas minerais naturais, com ou sem gás; Águas potáveis de mesa, com ou sem gás; Águas 
adicionadas de sais, com ou sem gás: 

1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS 
1.1 - COPOS 
Copo: até 210 ml 0,96 
Copo: de 211 até 310 ml 1,45 
1.2 - VIDROS DESCARTÁVEIS 
Vidro descartável até 310 ml 4,35 
Vidro descartável de 311 a 500 ml 5,29 
1.3 - DEMAIS EMBALAGENS 
 até 360 ml 1,94 
 de 361 a 650 ml 1,79 
 de 651 a 1.000 ml 2,05 
 de 1.001 a 1.260 ml 3,29 
 de 1.261 a 1.500 ml 2,21 
 de 1.501 a 2.000 ml 2,59 
 de 2.001 a 2.250 ml 3,23 
 de 2.251 a 3.000 ml 4,13 
 de 3.001 a 5.000 ml 7,40 
 de 5.001 a 8.000 ml 9,10 
de 8.001 a 10.000 ml (com torneira) 13,66 
de 8.001 a 10.000 ml (sem torneira 14,18 
2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS 
Galão de 10 litros 7,91 
Galão de 20 litros 9,38 

NOTA: Valores em reais (R$). 
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o 
preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, 
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impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação de 
percentual de margem de valor agregado estabelecido no artigo 294 do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, nas hipóteses a seguir: 
1 - quando não forem utilizados os valores mencionados neste artigo em virtude de decisão 
administrativa ou judicial, que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a 
substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria; 
2 - na determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária de água mineral e natural, 
com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço final ao consumidor constante 
da tabela deste artigo; 
3 - quando, em se tratando de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta 
Portaria, o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for 
igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante da tabela deste artigo; 
4 - quando, em se tratando de operações internas, o valor da operação própria do substituto for igual 
ou superior ao preço final ao consumidor constante da tabela deste artigo; 
5 - quando se tratar de água mineral e natural importada; 
6 - a partir de 01-01-2018, exceto se portaria divulgar valores, para vigorarem a partir de tal data, 
segundo nova pesquisa de preço atualizada. 
Artigo 2° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT 116, de 22-12-2016. 
Artigo 3° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
 

PORTARIA CAT N° 051, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 30.06.2017) 
 

Divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de bebidas 
energéticas e hidroeletrolíticas (Isotônicas), conforme pesquisas elaboradas pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - 
FUNDACTE 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-

A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, na redação dada pela Lei 12.681, de 24-07-2007, e 
CONSIDERANDO os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
FIPE, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-490337/2005, pela Associação Brasileira das 
Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcoólicas, e os dados constantes de pesquisa da 
Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - FUNDACTE, trazida aos autos do Processo GDOC 23750-
595879/2014, pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° No período de 01-07-2017 a 31-12-2017, para determinação da base de cálculo do imposto 
na sujeição passiva por substituição tributária com retenção do imposto em relação às mercadorias 
adiante indicadas serão utilizados os seguintes valores: 
1. BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS E HIDROTÔNICAS) 

MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
Gatorade de 401 a 660 mL 4,28 
Gatorade de 661 a 1000 mL 6,41 
Powerade de 401 a 660 mL 4,92 
i9 de 401 a 660 mL 4,14 
Taeq de 401 a 660 mL 3,38 
Ironage de 361 a 660 mL 3,77 
Energil de 401 a 660 mL 3,75 
Free Sport de 401 a 660 mL 3,38 
Marathon de 401 a 660 mL 3,38 

2. BEBIDAS ENERGÉTICAS (Valores em Reais) 
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO BURN ECCO FUSION MONSTER RED 220 V 
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BULL 
Todas as embalagens até 310 ml 6,11 5,57 5,37   7,86   
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml         9,83   
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml 8,62     7,60 12,72   
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml 11,23   7,90       
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml             
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml           6,91 
Igual ou acima de 2500 ml             

  

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO BIG 
POWER 

FLYING 
HORSE 

K 
ENERGY MSX NAT 

POWER 
NIGHT 
POWER 

Todas as embalagens até 310 ml 5,31 5,47   4,04 3,23 4,77 
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml             
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml 5,50 7,54 4,82   5,72   
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml   8,82         
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml           9,17 
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml 10,15 9,91 7,82 7,15 9,60   
Igual ou acima de 2500 ml             

  

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO POWER 
BULL PUSH SHOCK TRUCK 

Todas as embalagens até 310 ml 5,52 4,73 5,01 3,91 
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml         
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml 6,41   6,61   
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml 9,25 6,38   5,98 
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml         
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml 12,95 12,77 12,13 8,78 
Igual ou acima de 2500 ml         

  

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO 8 
SEGUNDOS 

BAD 
BOY 

BAD 
BOY 
ULTRA 

BLACK 
FIGHT 

BLACK 
RHINO 
ENERGY 
DRINK 

CRAZY 
CAT 

D 
DOUBKING 
DIAMOND 
ENERGU 
DRINK 

Todas as embalagens até 310 
ml 3,80 3,77 5,25     3,10   

Todas as embalagens de 311 
ml a 360 ml             2,89 

Todas as embalagens de 361 
ml a 660 ml               

Todas as embalagens de 661 
ml a 1200 ml 5,01 5,81     5,99 5,56 5,09 

Todas as embalagens de 1201 
ml a 1750 ml               

Todas as embalagens de 1751 
ml a 2499 ml 8,24     5,00 7,74 8,20 5,91 

Igual ou acima de 2500 ml               
  

DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO 

ENERGY 
DRINK 

ICE 
FOX INFINITY K10 

KANIBAL 
ENERGY 
DRINK 

LONG 
ONE 
ENERGY 
DRINK 

METABOLIC 
ULTRA 
BCAA 

Todas as embalagens até 310 
ml     4,99   4,79   4,98 

Todas as embalagens de 311 
ml a 360 ml 

              

Todas as embalagens de 361               



 

ml a 660 ml 
Todas as embalagens de 661 
ml a 1200 ml       4,97       

Todas as embalagens de 1201 
ml a 1750 ml 

              

Todas as embalagens de 1751 
ml a 2499 ml 

4,81 7,99     4,79 4,39   

Igual ou acima de 2500 ml               
  

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO 
NOS 
ENERGY 
DRINK 

 RED 
HOT 

RED 
JACK TSUNAMI 

ZOOM 
ENERGY 
DRINK 

Todas as embalagens até 310 ml 5,78 3,99 1,12 3,57   
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml         2,61 
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml 9,39         
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml 11,04 7,46   5,14 4,47 
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml           
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml 15,13 8,50   6,57 7,95 
Igual ou acima de 2500 ml           

  

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO TNT MAGNETO GROOVE ALL 
NIGHT NITRO VIBE 

Todas as embalagens até 310 ml 6,00     4,01   3,33 
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml 10,44   2,84       
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml 10,06     3,23     
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml   9,72       5,51 
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml             
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml             
Igual ou acima de 2500 ml     7,38 8,52 5,29 8,75 

  

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO 
BILLION 
ENERGY 
DRINK 

HBOMB 
FONT 
ENERGY 
DRINK 

Todas as embalagens até 310 ml   2,48   
Todas as embalagens de 311 ml a 360 ml       
Todas as embalagens de 361 ml a 660 ml       
Todas as embalagens de 661 ml a 1200 ml       
Todas as embalagens de 1201 ml a 1750 ml       
Todas as embalagens de 1751 ml a 2499 ml 5,49   6,08 
Igual ou acima de 2500 ml       

  
Parágrafo único. A base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o 
preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, 
impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor resultante da aplicação de 
percentual de margem de valor agregado estabelecido no artigo 294 do Regulamento do ICMS, 
aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, nas hipóteses a seguir: 
1 - quando não forem utilizados os valores mencionados neste artigo em virtude de decisão 
administrativa ou judicial, que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a 
substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria; 
2 - na determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária de bebidas isotônicas com 
marca ou descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço final ao consumidor 
constante das tabelas deste artigo; 
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3 - quando, em se tratando de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta 
Portaria, o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for 
igual ou superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas deste artigo; 
4 - quando, em se tratando de operações internas envolvendo mercadorias constantes das tabelas 
deste artigo, o valor da operação própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final 
ao consumidor; 
5 - na determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária de bebidas energéticas 
com descrição de embalagem para a qual não haja indicação de preço final ao consumidor constante 
das tabelas deste artigo; 
6 - a partir de 01-01-2018, exceto se portaria divulgar valores, para vigorarem a partir de tal data, 
segundo nova pesquisa de preço atualizada. 
Artigo 2° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT 119/16, de 26-12-2016. 
Artigo 3° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
 

PORTARIA CAT N° 052, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 30.06.2017) 
 

Divulga o preço final ao consumidor e o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST para 
fins de determinação da base de cálculo do ICMS na saída de bebida alcoólica, exceto 
cerveja e chope 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, tendo em vista o disposto nos artigos 28, 28-

A, 28-B e 28-C da Lei 6.374, de 01-03-1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 313-C e 313-D do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado 
pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, e 
CONSIDERANDO os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, 
expede a seguinte 
PORTARIA: 
Artigo 1° No período de 01-07-2017 a 31-12-2017, na sujeição passiva por substituição tributária com 
retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes de bebida alcoólica, exceto cerveja 
e chope, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, a base de cálculo para fins 
de retenção e pagamento do imposto será o preço final ao consumidor constante da relação contida 
no Anexo Único. 
Artigo 2° Nas hipóteses a seguir indicadas, não se aplica o disposto no artigo 1° e a base de cálculo do 
imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, 
incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos 
transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do 
preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST indicado no § 1°: 
I - na saída de qualquer bebida alcoólica, exceto cerveja e chope, não relacionada no Anexo Único; 
II - na saída de mercadoria pertencente à classe de produto relacionado no Anexo Único, porém, sem 
a indicação de preço final ao consumidor; 
III - tratando-se de operações interestaduais sujeitas à aplicação do disposto nesta portaria, quando 
o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação for igual ou 
superior a 90% do preço final ao consumidor constante das tabelas do Anexo Único; 
IV - tratando-se de operações internas envolvendo: 
a) mercadorias enquadradas em “outras marcas” nas tabelas do Anexo Único, quando o valor da 
operação própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor 
constante das referidas tabelas; 
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b) as demais mercadorias constantes das tabelas do Anexo Único, quando o valor da operação 
própria do substituto for igual ou superior ao respectivo preço final ao consumidor; 
V - quando houver decisão administrativa ou judicial que impeça a utilização do preço final ao 
consumidor previsto no artigo 1°, mas que não indique outra base de cálculo para a determinação do 
imposto devido por substituição tributária nas operações com as mercadorias de que trata esta 
portaria. 
§ 1° Para fins do disposto no “caput”, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será: 
1 - para vinhos, cavas, champagnes, espumantes, filtrados doces, proseccos, sangrias e sidras: 
a) 54,14%, na saída de produtos nacionais classificados na posição 2204.10 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH; 
b) 66,18%, na saída de outros produtos nacionais; 
c) 63,33% na saída de produtos importados classificados na posição 2204.10 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH; 
d) 64,58%, na saída de outros produtos importados. 
2 - na saída das demais bebidas, 58,59%. 
§ 2° Os IVAs-ST indicados no § 1°: 
1 - aplicam-se no período de 01-07-2017 a 31-12-2018; 
2 - corresponderão a 109,63% a partir de 01-01-2019. 
§ 3° Na entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída interna seja 
tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o estabelecimento 
destinatário paulistadeverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela seguinte fórmula: 
IVA-ST ajustado = [(1+IVA-ST original) x (1 - ALQ inter) / 
(1 - ALQ intra)] -1, na qual: 
1 - IVA-ST original é o IVA-ST aplicável na operação interna, conforme previsto no caput; 
2 - ALQ inter é a alíquota interestadual aplicada pelo remetente localizado em outra unidade da 
Federação; 
3 - ALQ intra é a alíquota aplicável à mercadoria neste Estado. 
Artigo 3° A partir de 01-01-2018, para as classes de produtos relacionados no Anexo Único, a base de 
cálculo para fins de retenção e pagamento do imposto relativo às saídas subsequentes desses 
produtos, com destino a estabelecimento localizado em território paulista, será o preço praticado 
pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros 
encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a 
multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST, exceto se portaria 
divulgar preço final ao consumidor para vigorar a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço 
atualizada. 
§ 1° Para fins do disposto neste artigo, o Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST será: 
1 - 58,59% até 31-12-2018; 
2 - 109,63% a partir de 01-01-2019. 
§ 2° Na hipótese de entrada de mercadoria proveniente de outra unidade da Federação cuja saída 
interna seja tributada com alíquota superior à alíquota interestadual aplicada pelo remetente, o 
estabelecimento destinatário paulista deverá utilizar o “IVA-ST ajustado”, calculado pela fórmula 
indicada no § 3° do artigo 2°. 
Artigo 4° O IVA-ST previsto no item 2 do § 2° do artigo 2° e no item 2 do § 1° do artigo 3° poderá ser 
substituído por outro, desde que, cumulativamente: 
I - a entidade representativa do setor apresente à Secretaria da Fazenda levantamento de preços 
com base em pesquisas realizadas por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos 
termos dos artigos 43 e 44 do Regulamento do ICMS, observando o seguinte cronograma: 
a) até 31-03-2018, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços; 
b) até 30-09-2018, a entrega do levantamento de preços; 
II - seja editada a legislação correspondente. 
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Parágrafo único. O atraso no cumprimento dos prazos previstos no inciso I do “caput” deste artigo 
poderá acarretar: 
1 - o adiamento proporcional na implementação do IVA-ST resultante do levantamento de preços; 
2 - a aplicação do IVA-ST de 109,63% enquanto não ocorrer a implementação mencionada no item 1. 
Artigo 5° Fica revogada, a partir de 01-07-2017, a Portaria CAT 118, de 26-12-2016. 
Artigo 6° Esta portaria entra em vigor em 01-07-2017. 
  ANEXO ÚNICO 
I - AGUARDENTE VÍNICA / GRAPPA 

ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 

1.1 
Bagaceira 
Neto 
Costa 

de 671 a 760 ml 135,41 

1.2 

Grappa 
Bianca 
Carpene 
Malvoti 

de 671 a 760 ml 145,94 

1.3 
Grappa 
Nardini 
Bianca 

de 671 a 760 ml 168,09 

1.4 
Grappa 
Nardini 
Riserva 

de 671 a 760 ml 231,63 

NACIONAL 

1.5 Grappa 
Miolo de 361 a 520 ml 64,56 

II - APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES 
IMPORTADO 

ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM 
NÃO RETORNÁVEL 

PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM 
RETORNÁVEL 

2.1 Angostura 
Aromatic até 270 ml 88,75   

2.2 Angostura 
Orange até 270 ml 88,04   

2.3 
Fernet 
Branca 
(italiano) 

de 671 a 760 
ml 123,45   

2.4 

Fernet 
Branca 
Menta 
(argentino) 

de 671 a 760 
ml 58,15   

2.5 

Fernet 
Branca 
Menta 
(italiano) 

de 671 a 760 
ml 127,04   

2.6 Jagermeister de 671 a 760 
ml 105,60   

2.7 Southern 
Comfort 

de 671 a 760 
ml 98,99   

NACIONAL 

2.8 88 Viramel 
Aperitivo 

de 671 a 760 
ml 21,98 21,26 

2.9 Aperitivo 
Busca Vida 

de 671 a 760 
ml  71,87   

2.10 Aperol de 671 a 760 
ml 51,19   

2.11 Black Stone de 761 a 18,39   
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1000 ml 

2.12 Black Tiger 
de 761 a 
1000 ml 12,24   

2.13 Calegari 
Asteca 

de 761 a 
1000 ml 22,40   

2.14 Campa ri até 270 ml 11,86   

2.15 Campa ri 
de 761 a 
1000 ml 38,74   

2.16 Cynar de 761 a 
1000 ml 17,89   

2.17 Dactari de 761 a 
1000 ml 24,90   

2.18 

Dierva 
Fernet / 
Raizes 
Amargas 

de 761 a 
1000 ml 12,97   

2.19 
Ervas 
Amargas 
Arco íris 

de 761 a 
1000 ml 19,36 18,64 

2.20 
Ervas 
Amargas 
Passarin 

de 761 a 
1000 ml 9,77   

2.21 Fernet 
Asteca 

de 761 a 
1000 ml 12,28   

2.22 
Fernet 
Fennetti 
Dubar 

de 761 a 
1000 ml 24,34   

2.23 Fernet 
Thoquino 

de 761 a 
1000 ml 11,44   

2.24 Golden King de 761 a 
1000 ml 20,54   

2.25 Martini 
Bitter 

de 761 a 
1000 ml 34,99   

2.26 MezzAmaro 
de 761 a 
1000 ml 31,62   

2.27 Old César 88 de 761 a 
1000 ml 12,63 11,91 

2.28 Old Red de 761 a 
1000 ml 16,27   

2.29 Old Ville de 761 a 
1000 ml 19,69   

2.30 Paratudo de 761 a 
1000 ml 9,76   

2.31 Rivari Bitter de 761 a 
1000 ml 31,74   

2.32 Underberg / 
Brasilberg 

de 761 a 
1000 ml 46,50   

2.33 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- aperitivos, 
amargos, 
bitter e 
similares 
nacional 

  preço por 
litro 29,98   

III - BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
NACIONAL 



 

3.1 Baianinha de 761 a 1000 ml 11,47 
3.2 Boite Show de 761 a 1000 ml 8,24 

3.3 Doce 
Veneno de 671 a 760 ml 25,05 

3.4 Santa Dose de 671 a 760 ml 46,60 
3.5 Taimbé de 761 a 1000 ml 6,64 
3.6 Xiboquinha de 671 a 760 ml 14,93 
3.7 Xiboquinha de 761 a 1000 ml 21,32 

3.8 
Coquetel 
Corote 
(sabores) 

de 361 a 520 mL 2,90 

3.9 Felina de 361 a 520 mL 3,00 

3.10 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- bebida 
alcóolica 
mista 
batida e 
similares 
nacional 

preço por litro 14,22 

IV - BEBIDA ICE 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (RS) 
NACIONAL 
4.1 51 Ice lata até 270 ml 3,93 
4.2 51 Ice vidro de 271 a 360 ml 3,62 
4.3 88 Cuba 

Libre 
vidro de 271 a 360 ml 4,59 

4.4 Absinto 
Lautrec Ice 

vidro de 271 a 360 ml 8,89 

4.5 Askov Ice vidro de 271 a 360 ml 3,90 
4.6 Balalaika 

Ice 
vidro de 271 a 360 ml 3,32 

4.7 Barkov Ice vidro de 271 a 360 ml 3,48 
4.8 Blue Spirit 

Ice 
vidro de 271 a 360 ml 4,05 

4.9 Contini Ice vidro de 271 a 360 ml 3,63 
4.10 Keep Ice vidro de 271 a 360 ml 4,56 
4.11 Kovak Ice vidro de 271 a 360 ml 2,29 
4.12 Leonoff Ice vidro de 271 a 360 ml 2,85 
4.13 Skol Beats 

Secret 
lata até 270 ml 4,03 

4.14 Skol Beats 
Secret 

vidro de 271 a 360 ml 4,97 

4.15 Skol Beats 
Senses 

lata até 270 ml 4,03 

4.16 Skol Beats 
Senses 

vidro de 271 a 360 ml 4,91 

4.17 Skol Beats 
Spirit 

lata até 270 ml 4,01 

4.18 Skol Beats 
Spirit 

vidro de 271 a 360 ml 4,96 

4.19 Smirnoff 
Green 
Apple 

vidro de 271 a 360 ml 4,58 

4.20 Smirnoff 
Ice Red 

lata até 270 ml 4,65 



 

4.21 Smirnoff 
Ice Red 

vidro de 271 a 360 ml 4,69 

4.22 Smirnoff 
Ice Storm 

lata até 270 ml 4,44 

4.23 Smirnoff 
Mix 
Sabores 

lata até 270 ml 4,91 

4.24 Smirnoff 
Sunset 
Peach 

lata até 270 ml 4,71 

4.25 Smirnoff 
Sunset 
Peach 

vidro de 271 a 360 ml 4,60 

4.26 Smirnoff XI 
Sabores 

de 761 a 1000 ml 20,62 

4.27 Syn Ice de 271 a 360 ml 2,33 
4.28 Skarloff Ice 

(sabores) 
vidro de 271 a 360 ml 3,64 

4.29 Skarloff Ice 
(sabores) 

lata até 270 ml 3,55 

4.30 Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- bebida ice 
nacional 

preço por litro 15,27 

V - CACHAÇA/ AGUARDENTE DE CANA 

ITEM MARCA EMBALAGEM 

PREÇO FINAL 
(R$) 
EMBALAGEM 
NÃO 
RETORNÁVEL 

PREÇO FINAL 
(R$) 
EMBALAGEM 
RETORNÁVEL 

5.1 29 Pirassununga de 521 a 670 ml 5,16 4,57 
5.2 3 Fazendas de 521 a 670 ml 4,82 4,23 
5.3 3 Fazendas de 761 a 1000 ml 7,70 6,98 
5.4 51 Mel com Toque de Limão de 671 a 760 ml 21,72   
5.5 51 Ouro de 761 a 1000 ml 12,78 12,06 
5.6 51 Reserva (todas) de 671 a 760 ml 132,87   
5.7 Anisio Santiago de 521 a 670 ml 397,86   
5.8 Arara de Ouro de 521 a 670 ml 6,10 5,51 
5.9 Arara Diplomata de 361 a 520 ml 5,04   
5.10 Arara Diplomata de 761 a 1000 ml 10,45 9,73 
5.11 Arara Diplomata Ouro de 761 a 1000 ml 12,18 11,46 
5.12 Boazinha Salinas de 521 a 670 ml 27,50   
5.13 Cachaça 41 Luxo de 761 a 1000 ml 10,10 9,38 
5.14 Cachaça 51 Exportação de 671 a 760 ml 22,34   
5.15 Cambraia 1 ano de 671 a 760 ml 48,08   
5.16 Cambraia 5 Anos de 671 a 760 ml 92,55   
5.17 Canamar Cristal de 671 a 760 ml 21,90   
5.18 Canamar Ouro de 671 a 760 ml 43,74   
5.19 Canamar Prata de 671 a 760 ml 39,00   
5.20 Caninha 29 de 361 a 520 ml 3,24   
5.21 Caninha 41 Luxo de 361 a 520 ml 4,37   
5.22 Caninha da Roça de 521 a 670 ml 4,79 4,20 
5.23 Caninha da Roça de 761 a 1000 ml 6,89 6,17 
5.24 Chapéu de Palha de 761 a 1000 ml 15,68 14,96 
5.25 Chico Mineiro Envelhecida de 671 a 760 ml 42,59   
5.26 Chico Mineiro Prata de 671 a 760 ml 34,70   



 

5.27 Claudionor de 521 a 670 ml 38,04   
5.28 Costa Brava de 361 a 520 ml 2,17   
5.29 Da Roça de 361 a 520 ml 2,55   
5.30 Do Barril de 361 a 520 ml 2,71   
5.31 Espírito de Minas de 671 a 760 ml 78,03   
5.32 Germana Caetano's de 521 a 670 ml 33,79   
5.33 Germana Empalha de 521 a 670 ml 58,86   
5.34 Germana Empalha de 761 a 1000 ml 81,51   
5.35 Havana de 521 a 670 ml 645,58   
5.36 Jamel de 761 a 1000 ml 8,60 7,88 
5.37 Jamel Ouro de 761 a 1000 ml 10,38 9,66 
5.38 Janaína de 761 a 1000 ml 12,84 12,12 
5.39 Janeiro de 671 a 760 ml 31,25   
5.40 Leblon de 671 a 760 ml 60,06   
5.41 Leblon Signature Merlet de 361 a 520 mL 62,10   
5.42 Lua Nova de 521 a 670 ml 28,99   
5.43 Lua Nova de 671 a 760 ml 32,27   
5.44 Marota de 361 a 520 ml 3,93   
5.45 Marota de 761 a 1000 ml 7,28 6,56 
5.46 Meia Lua de 521 a 670 ml 32,63   
5.47 Nega Fulô Terracota de 671 a 760 ml 92,78   
5.48 Nega Fulô 1827 Carvalho de 671 a 760 ml 67,93   
5.49 Nega Fulô 1827 Ipê de 671 a 760 ml 65,79   
5.50 Nega Fulô 1827 Jequitibá de 671 a 760 ml 69,36   
5.51 Pedra 90 de 361 a 520 ml 2,61   
5.52 Pedra 90 de 521 a 670 ml 5,06 4,47 
5.53 Pedra 90 de 761 a 1000 ml 7,10 6,38 
5.54 Pirassununga 21 de 761 a 1000 ml 7,30 6,58 
5.55 Pirassununga 51 de 181 a 270 ml 5,37   
5.56 Pirassununga 51 lata de 271 a 360 ml 4,73   
5.57 Pirassununga 51 de 361 a 520 ml 8,32   
5.58 Pirassununga 51 de 761 a 1000 ml 8,16 7,44 
5.59 Pitu de 521 a 670 ml 4,89 4,30 
5.60 Pitu lata de 271 a 360 ml 5,23   
5.61 Pitu de 761 a 1000 ml 7,91 7,19 
5.62 Sagatiba Mel e Limão de 671 a 760 ml 39,90   
5.63 Sagatiba Preciosa de 671 a 760 ml 638,97   
5.64 Sagatiba Pura de 671 a 760 ml 28,55   
5.65 Sagatiba Velha de 671 a 760 ml 52,55   
5.66 Salinas de 521 a 670 ml 28,62   
5.67 Salinas Tradicional de 671 a 760 ml 33,71   
5.68 Saliníssima de 521 a 660 ml 27,58   
5.69 Saliníssima de 661 a 760 ml 29,46   
5.70 Santo Grau Coronel Xavier Chaves de 671 a 760 ml 61,00   
5.71 Santo Grau Itirapuã de 671 a 760 ml 59,71   
5.72 Santo Grau Peraty de 671 a 760 ml 61,57   
5.73 Santo Grau Sec. XVIII de 761 a 1000 ml 311,99   
5.74 Santo Grau Solera Cinco Botas de 671 a 760 ml 110,41   

5.75 Santo Grau Solera Pedro Ximenes 
(P.X.) de 671 a 760 ml 115,25   

5.76 São Francisco de 761 a 1000 ml 21,55   
5.77 Sapupara Ouro de 361 a 520 ml 9,15   
5.78 Sapupara Ouro de 761 a 1000 ml 14,60 13,88 
5.79 Sapupara Prata de 361 a 520 ml 8,94   
5.80 Sapupara Prata de 761 a 1000 ml 14,44 13,72 
5.81 Segredo da Chácara de 761 a 1000 ml 7,27 6,55 
5.82 Seleta de Salinas de 521 a 670 ml 28,46   



 

5.83 Seleta de Salinas Porcelana de 521 a 670 ml 63,04   
5.84 Tatuzinho de 761 a 1000 ml 8,27 7,55 
5.85 Terra Brazilis de 761 a 1000 ml 18,99 18,27 
5.86 Vat 45 Ouro de 761 a 1000 ml 17,03   
5.87 Vat 45 Prata de 761 a 1000 ml 9,01   
5.88 Velho Barreiro de 521 a 670 ml 5,04   
5.89 Velho Barreiro de 761 a 1000 ml 8,45 7,73 
5.90 Velho Barreiro Composta de 761 a 1000 ml 11,81   
5.91 Velho Barreiro Diamond de 671 a 760 ml 150,50   
5.92 Velho Barreiro Glass Gold / Prata de 761 a 1000 ml 13,38 12,66 
5.93 Velho Barreiro Gold de 761 a 1000 ml 11,22 10,50 
5.94 Velho Barreiro Limão de 761 a 1000 ml 13,80 13,08 
5.95 Vila Velha de 521 a 670 ml 3,68 3,09 
5.96 Villa Velha de 761 a 1000 ml 8,13 7,41 
5.97 Villa Velha Carvalho de 761 a 1000 ml 10,10 9,38 
5.98 Ypióca 150 de 671 a 760 ml 62,31   
5.99 Ypióca 160 de 671 a 760 ml 109,30   
5.100 Ypióca 5 Chaves de 671 a 760 ml 169,85   
5.101 Ypióca Empalhada Ouro de 761 a 1000 ml 25,05   
5.102 Ypióca Empalhada Prata de 761 a 1000 ml 22,98   
5.103 Ypióca Fogo Santo de 761 a 1000 ml 20,38   
5.104 Ypióca Guaraná de 761 a 1000 ml 15,71   
5.105 Ypióca Lemon de 761 a 1000 ml 19,74   
5.106 Ypióca Mel e Limão de 671 a 760 ml 22,10   
5.107 Ypióca Orgânica de 761 a 1000 ml 19,40   
5.108 Ypióca Ouro (sem palha) de 761 a 1000 ml 14,01 13,29 
5.109 Ypióca Prata (sem palha) de 761 a 1000 ml 13,01 12,29 
5.110 Ypióca Red Fruits de 761 a 1000 ml 16,91   
5.111 Cachaça 61 de 521 a 670 mL 3,97 3,38 
5.112 Cachaça 61 de 761 a 1000 mL 6,52 6,03 
5.113 Corote de 271 a 360 ml 2,33   
5.114 Corote de 361 a 520 ml 2,89   
5.115 Cachaça Sixty One 61 de 761 a 1000 mL 12,90   
5.116 Andorinha de 361 a 520 ml   3,59 
5.117 Andorinha de 671 a 1000 ml 5,75 4,50 
5.118 Oncinha de 361 a 520 ml 2,97 2,52 
5.122 Teleco Teco de 361 a 520 ml 2,43 2,40 
5.123 Teleco Teco de 671 a 1000 ml 7,05 6,98 
5.124 Teleco Teco Sabores (Carvalho e Mel) de 671 a 1000 ml 9,10 8,74 
5.125 Outras marcas e embalagens não 

listadas -cachaças/aguardentes de 
cana amarelas 

preço por litro 16,97 16,25 

5.126 Outras marcas e embalagens não 
listadas -cachaças/aguardentes de 
cana populares 

preço por litro 9,56 8,97 

5.127 Outras marcas e embalagens não 
listadas -cachaças/aguardentes de 
cana premium 

preço por litro 54,13   

VI - CATUABA 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
NACIONAL 
6.1 Cativa de 761 a 1000 ml 6,06 
6.2 Dagostosa de 761 a 1000 ml 12,99 
6.3 Poderoso de 761 a 1000 ml 8,91 
6.4 Randon de 361 a 520 ml 3,79 
6.5 Randon de 761 a 1000 ml 5,78 
6.6 Selvagem de 271 a 360 ml 4,01 



 

6.7 Selvagem de 761 a 1000 ml 12,10 
6.8 Taimbé de 761 a 1000 ml 7,45 
6.9 Virtude de 761 a 1000 ml 8,71 

6.10 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- catuaba 
nacional 

preço por litro 11,63 

VII - CONHAQUE, BRANDY E SIMILARES 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 

7.1 
Cortei 
Napoleon 
VSOP 

de 671 a 760 ml 73,65 

7.2 Courvoisier 
VSOP 

de 671 a 760 ml 379,96 

7.3 Courvoisier 
XO 

de 671 a 760 ml 1.212,10 

7.4 Dreher 
Cremoso 

de 671 a 760 ml 27,99 

7.5 

Fernando 
de Castilha 
Gran 
Reserva 

de 671 a 760 ml 287,58 

7.6 
Fernando 
de Castilha 
Reserva 

de 671 a 760 ml 137,56 

7.7 
Fundador 
Solera 
Reserva 

de 671 a 760 ml 99,51 

7.8 Hennessy 
VS de 671 a 760 ml 238,83 

7.9 Hennessy 
VSOP de 671 a 760 ml 428,87 

7.10 Hennessy 
XO 

de 671 a 760 ml 1.346,11 

7.11 Lepanto de 671 a 760 ml 648,50 
7.12 Macieira de 761 a 1000 ml 74,34 

7.13 
Martell 
Cordon 
Bleu 

de 671 a 760 ml 653,63 

7.14 Martell 
VSOP de 671 a 760 ml 309,28 

7.15 Martell XO de 671 a 760 ml 818,93 
7.16 Osborne de 671 a 760 ml 76,79 

7.17 
Remy 
Martin 
Louis XIII 

de 671 a 760 ml 20.034,96 

7.18 
Rémy 
Martin 
VSOP 

de 671 a 760 ml 339,53 

7.19 Rémy 
Martin XO de 671 a 760 ml 1.156,86 

NACIONAL 

7.20 Brandy 
Dubar de 761 a 1000 ml 28,99 

7.21 Chanceler de 761 a 1000 ml 16,65 



 

7.22 Commel de 761 a 1000 ml 15,33 
7.23 Contelo de 761 a 1000 ml 16,20 
7.24 Democrata de 761 a 1000 ml 12,32 
7.25 Dimel de 761 a 1000 ml 13,68 
7.26 Domecq de 761 a 1000 ml 31,53 
7.27 Domus de 761 a 1000 ml 12,27 
7.28 Dreher de 761 a 1000 ml 11,79 

7.29 Dreher 
Gold de 761 a 1000 ml 16,38 

7.30 Gengibre 
Arco íris 

de 761 a 1000 ml 19,50 

7.31 Nautilus de 761 a 1000 ml 13,90 
7.32 Palhinha de 761 a 1000 ml 10,53 
7.33 Presidente de 761 a 1000 ml 11,57 

7.34 São João da 
Barra de 761 a 1000 ml 16,13 

7.35 Seresteiro de 671 a 1000 ml 11,08 

7.36 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
-conhaque, 
brandy e 
similares 
nacional 

preço por litro 19,11 

VIII - COOLER 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
NACIONAL 

8.1 
Ashby 
Califórnia 
Cooler 

vidro de 271 a 360 ml 5,19 

8.2 

Ashby 
Califórnia 
Cooler - em 
barris 

preço por litro 11,24 

8.3 Canção de 671 a 760 ml 11,57 

8.4 
Draft Wine 
(chope de 
vinho) 

lata de 271 a 360 ml 5,32 

8.5 Góes de 671 a 760 ml 14,26 
8.6 Grape Cool lata de 271 a 360 ml 5,49 
8.7 Grape Cool vidro de 271 a 360 ml 5,64 

8.8 Keep 
Cooler vidro de 271 a 360 ml 4,47 

8.9 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- cooler 
nacional 

preço por litro 16,25 

IX - DERIVADOS DE VODKA 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
NACIONAL 

9.1 
Askov 
Re|Mix 
(Sabores) 

de 761 a 1000 ml 12,37 

9.2 Balalaika 
Fruits de 761 a 1000 ml 9,86 



 

9.3 Kriskof 
(Sabores) 

de 761 a 1000 ml 7,59 

9.4 Roskof 
(sabores) 

de 761 a 1000 ml 15,67 

9.5 Orloff Bold de 761 a 1000 ml 37,56 

9.6 Skyy 
Infusions 

de 671 a 760 ml 37,84 

9.7 
Smirnoff 
Caipiroska 
(todas) 

de 761 a 1000 ml 41,09 

9.8 Smirnoff 
Flavors de 761 a 1000 ml 36,66 

9.9 
Smirnoff 
Twist 
(todas) 

de 761 a 1000 ml 38,32 

9.10 
Skarloff 
Caipiroska 
(sabores) 

de 361 a 520 ml 3,92 

9.11 
Skarloff 
Caipiroska 
(sabores) 

de 761 a 1000 ml 10,25 

9.12 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- derivados 
de vodka 
nacional 
popular 

preço por litro 12,21 

9.13 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- derivados 
de vodka 
nacional 
premium 

preço por litro 43,62 

X - GIN 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 
10.1 Beefeater de 671 a 760 ml 143,99 

10.2 Beefeater 
24 de 671 a 760 ml 204,82 

10.3 Bombay 
Sapphire de 671 a 760 ml 144,49 

10.4 Bulldog Gin de 671 a 760 ml 162,68 

10.5 
Gordons 
Londron 
Dry 

de 671 a 760 ml 119,86 

10.6 Hendricks de 671 a 760 ml 344,05 

10.7 
Saffron 
(Gabriel 
Boudier) 

de 671 a 760 ml 261,84 

10.8 Tanqueray de 671 a 760 ml 122,92 

10.9 Tanqueray 
TEN de 671 a 760 ml 243,50 

10.10 
Outras 
marcas e 
embalagens 

preço por litro 183,37 



 

não listadas 
- gin 
importado 
premium 

10.11 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- gin 
importado 
super 
premium 
premium 

preço por litro 377,98 

NACIONAL 
10.12 GV Asteca de 761 a 1000 ml 28,46 
10.13 Rock's de 761 a 1000 ml 27,99 
10.14 Seagers de 761 a 1000 ml 37,29 

10.15 
Zora 
Genebra 
Dubar 

de 761 a 1000 ml 20,01 

10.16 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- gin 
nacional 

preço por litro 35,64 

XI - JURUBEBA E SIMILARES 

ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM 
NÃO RETORNÁVEL 

PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM 
RETORNÁVEL 

NACIONAL 

11.1 Cangaceiro 
do Norte 

de 521 a 670 
ml 7,65   

11.2 Chapéu de 
Couro 

de 521 a 670 
ml 7,87 7,17 

11.3 Dunorte 
de 761 a 
1000 ml 12,17   

11.4 
Jurubeba 
Leão do 
Norte 

de 521 a 670 
ml 12,17 11,47 

11.5 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- jurubeba 
e similares 
nacional 

preço por 
litro 18,02 17,32 

XII - LICOR E SIMILARES 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 

12.1 
Absinthe 
Pere 
Kermanns 

de 671 a 760 ml 91,11 

12.2 Amarula de 361 a 520 mL 63,16 
12.3 Amarula de 671 a 760 ml 96,83 
12.4 Baileys de 671 a 760 ml 109,94 
12.5 Benedictine de 671 a 760 ml 244,61 
12.6 Bois de 671 a 760 ml 25,73 
12.7 Carolans de 671 a 760 ml 116,99 



 

12.8 Chambord de 671 a 760 ml 156,50 

12.9 Cuarenta y 
Três (43) de 671 a 760 ml 124,65 

12.10 de Kuyper de 671 a 760 ml 127,50 
12.11 Disaronno de 671 a 760 ml 144,38 
12.12 Drambuie de 671 a 760 ml 173,70 

12.13 Drambuie 
15 anos 

de 671 a 760 ml 362,60 

12.14 Fragoli de 671 a 760 ml 108,81 
12.15 Frangélico de 671 a 760 ml 117,12 

12.16 

Gabriel 
Boudier - 
Licor de 
Cassis 

de 671 a 760 ml 115,43 

12.17 

Gabriel 
Boudier 
(Framboises, 
Gingembre, 
Lychees, 
Sour Apple) 

de 361 a 520 ml 116,01 

12.18 

Grand 
Marnier 
Jaune 
(amarelo) 

de 671 a 760 ml 127,62 

12.19 

Grand 
Marnier 
Rouge 
(vermelho) 

de 671 a 760 ml 211,15 

12.20 Hpnotiq de 671 a 760 ml 208,51 

12.21 
Illycore - 
Licor de 
Café 

de 671 a 760 ml 131,25 

12.22 
Jean de 
Dijon - Licor 
de Cassis 

de 521 a 670 ml 81,14 

12.23 Jim Bean 
Honey de 761 a 1000 ml 125,06 

12.24 Limoncello 
Villa Massa de 671 a 760 ml 139,70 

12.25 Marie 
Brizard de 671 a 760 ml 104,06 

12.26 Molinari 
(todos) de 671 a 760 ml 137,32 

12.27 

Mozart - 
Licor de 
Chocolate 
(todos) 

de 361 a 520 ml 141,16 

12.28 Nature's 
Own de 671 a 760 ml 65,24 

12.29 Nocello de 671 a 760 ml 109,43 
12.30 Pernod de 761 a 1000 ml 218,52 
12.31 Ricard de 761 a 1000 ml 218,33 

12.32 Saint 
German de 671 a 760 ml 151,26 

12.33 Strega com 
lata de 671 a 760 ml 135,44 

12.34 Strega 
Cream 

de 671 a 760 ml 120,71 

12.35 Tia Maria de 671 a 760 ml 131,14 



 

NACIONAL 

12.36 Amaretto 
deli Orso de 671 a 760 ml 65,21 

12.37 Cacau Arco 
íris 

de 761 a 1000 ml 26,42 

12.38 Cacau Dubar de 761 a 1000 ml 26,18 
12.39 Cedilla (Ç) de 671 a 760 ml 74,68 
12.40 Cocoblanc de 671 a 760 ml 28,74 
12.41 Cointreau de 671 a 760 ml 98,39 
12.42 Cordon D'Or de 671 a 760 ml 21,59 

12.43 
Fogo 
Paulista 
Dubar 

de 761 a 1000 ml 27,03 

12.44 
Fogo 
Paulista 
Signature 

de 761 a 1000 ml 35,99 

12.45 Fórmula de 671 a 760 ml 27,99 

12.46 Gengibre 
Poty 

de 761 a 1000 ml 11,37 

12.47 
Golden 
Panther 
(Menta) 

de 761 a 1000 ml 18,19 

12.48 Golf de 761 a 1000 ml 15,17 

12.49 
Lautrec 
Absintho 
Dubar 

de 521 a 670 ml 55,98 

12.50 Malibu de 671 a 760 ml 44,48 

12.51 Palhinha 
Menta de 761 a 1000 ml 10,99 

12.52 Stock de 671 a 760 ml 40,91 
12.53 Totus de 761 a 1000 ml 13,31 

12.54 

Outras 
marcas e 
embalagens  
não listadas 
- licores e 
similares 
nacional 

preço por litro 48,80 

XIII - PISCO 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 

13.1 
Campanário 
Reservado 
40° 

de 671 a 760 ml 86,36 

13.2 Capei de 671 a 760 ml 103,13 

13.3 
Capei 
Mango 
Coctel 

de 671 a 760 ml 72,85 

13.4 Capei Sour 
(limão) de 671 a 760 ml 71,59 

13.5 Control de 671 a 760 ml 68,95 
13.6 Moai de 671 a 760 ml 188,18 

XIV - RUN 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 

14.1 Appleton 
Estate 

de 671 a 760 ml 133,10 

14.2 Bacardi - de 671 a 760 ml 157,83 



 

Reserva 8 
anos 

14.3 

Havana 
Club 
Cubano 3 
Anos 

de 671 a 760 ml 63,79 

14.4 

Havana 
Club 
Cubano 
Anejo 7 
Anos 

de 671 a 760 ml 140,25 

14.5 
Zacapa 
Centenário 
23 

de 671 a 760 ml 368,11 

14.6 
Zacapa 
Centenário 
XO 

de 671 a 760 ml 588,10 

NACIONAL 

14.7 
Bacardi - 
Sabores 
(todos) 

de 761 a 1000 ml 33,97 

14.8 
Bacardi 
(Superior, 
Gold) 

de 761 a 1000 ml 36,60 

14.9 
Bacardi 
Premium 
Black 

de 761 a 1000 ml 35,38 

14.10 Montilla - 
Limão 

de 671 a 760 ml 20,84 

14.11 Montilla - 
Todos de 761 a 1000 ml 22,27 

14.12 Timoneiro 
Ouro de 761 a 1000 ml 25,02 

14.13 Timoneiro 
Prata de 761 a 1000 ml 23,68 

14.14 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- run 
nacional 

preço por litro 34,15 

XV - SANGRIA E COQUETÉIS 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
NACIONAL 

15.1 Barkov 
(Sabores) de 761 a 1000 ml 10,97 

15.2 Branca de 
Neve (Coco) de 761 a 1000 ml 10,69 

15.3 Caldezano de 761 a 1000 ml 10,45 

15.4 Cantina da 
Serra de 761 a 1000 ml 4,52 

15.5 Cantina da 
Serra de 1001 a 1500 ml 7,49 

15.6 Cantina da 
Serra de 2501 a 5000 ml 21,66 

15.7 Cantinho do 
Vale de 761 a 1000 ml 3,74 

15.8 Cantinho do 
Vale de 1501 a 2500 ml 7,74 



 

15.9 Cantinho do 
Vale 

de 2501 a 5000 ml 19,88 

15.10 
Carga 
Rápida 
(Amendoim) 

de 761 a 1000 ml 10,97 

15.11 Duelo de 361 a 520 ml 2,97 
15.12 Festini de 761 a 1000 ml 9,35 

15.13 Paizano 
(todos) de 761 a 1000 ml 9,78 

15.14 Pinheirense de 761 a 1000 ml 3,67 

15.15 Porto Santo 
Maçã Verde 

de 761 a 1000 ml 22,70 

15.16 
Pracura 
Raízes 
Amargas 

de 761 a 1000 ml 9,20 

15.17 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
-sangrias , 
coquetéis e 
similares 
nacional 

preço por litro 4,66 

XVI - SAQUÊ 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 

16.1 
Gekkeikan 
Black & 
Gold 

de 671 a 760 ml 130,47 

16.2 Gekkeikan 
Silver 

de 671 a 760 ml 86,14 

16.3 Gekkeikan 
Tradicional de 671 a 760 ml 66,37 

16.4 Hakushika 
Gold de 671 a 760 ml 185,98 

16.5 Hakushika 
Tradicional 

de 671 a 760 ml 87,35 

16.6 Junmai Sho 
Chiku Bai de 671 a 760 ml 56,86 

16.7 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- saque 
importado 

preço por litro 130,01 

NACIONAL 

16.8 Azuma Kirin 
Comum de 521 a 670 ml 18,30 

16.9 Azuma Kirin 
Comum de 2501 a 5000 ml 136,10 

16.10 Azuma Kirin 
Dourado até 270 ml 14,11 

16.11 Azuma Kirin 
Dourado de 671 a 760 ml 27,89 

16.12 Azuma Kirin 
Junmai de 671 a 760 ml 60,53 

16.13 Azuma Kirin 
Soft de 671 a 760 ml 24,05 

16.14 Azuma de 2501 a 5000 ml 86,70 



 

Mirim 

16.15 
Azuma 
Mirim 
(culinário) 

de 361 a 520 ml 10,92 

16.16 Fuji de 671 a 760 ml 16,81 
16.17 Jun Daiti de 521 a 670 ml 29,13 
16.18 Kampai de 671 a 760 ml 16,56 

16.19 Kenko 
Mirim de 361 a 520 ml 11,32 

16.20 Kenko 
Mirim 

de 2501 a 5000 ml 75,58 

16.21 Kyodai de 671 a 760 ml 17,20 
16.22 Ryo de 671 a 760 ml 19,54 
16.23 Sakai de 671 a 760 ml 16,97 
16.24 Sakeih de 671 a 760 ml 13,98 

16.25 Saque 
Tozan Chef 

de 361 a 520 ml 11,28 

16.26 Saque 
Tozan Chef 

de 2501 a 5000 ml 97,50 

16.27 Seishu de 671 a 760 ml 15,85 

16.28 Thikará 
Gold de 671 a 760 ml 27,20 

16.29 Thikará 
Silver de 671 a 760 ml 23,52 

16.30 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- saque 
nacional 

preço por litro 33,31 

XVII - SIDRA 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
NACIONAL 

17.1 Brindespuma 
Piagentini de 521 a 670 ml 7,92 

17.2 Brindespuma 
Piagentini de 1501 a 2500 ml 28,55 

17.3 Celebrate - 
Maçã de 521 a 670 ml 4,90 

17.4 Chuva de 
Prata de 521 a 670 ml 10,63 

17.5 Chuva de 
Prata 

de 1501 a 2500 mL 37,77 

17.6 Cidré 
Cereser de 521 a 670 ml 25,46 

17.7 Festa de 
Prata de 521 a 670 ml 4,29 

17.8 Líder de 521 a 670 ml 4,47 
17.9 Pullman de 521 a 670 ml 4,05 

17.10 Quinta das 
Maçãs de 521 a 670 ml 4,63 

17.11 Sidra Cereser 
(todas) de 1501 a 2500 mL 33,08 

17.12 Sidra Cereser 
Sabores de 521 a 670 ml 9,94 

17.13 
Sidra Cereser 
Times de 
Futebol 

de 521 a 670 ml 12,05 



 

17.14 Sidra Cereser 
Tradicional 

de 521 a 670 ml 9,28 

17.15  Valenciana de 521 a 670 ml 7,22 

17.16 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas -
sidra 
nacional 

preço por litro 14,77 

XVIII - STEINHAEGER 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 
18.1 Schlichte de 671 a 760 ml 105,15 

18.2 
Schlichte 
Golden 
Shoe 

de 671 a 760 ml 194,64 

NACIONAL 

18.3 Doble W 
(Standart) 

de 761 a 1000 ml 32,34 

18.4 Kosten de 761 a 1000 ml 30,77 

18.5 Steinhaeger 
Becosa 

de 761 a 1000 ml 28,73 

18.6 
Steinhaeger 
Dubar 
Loewe 

de 761 a 1000 ml 21,90 

18.7 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
-
steinhaeger 
nacional 

preço por litro 28,12 

XIX - TEQUILA 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 

19.1 Cazadores 
Blanco 

de 671 a 760 ml 99,04 

19.2 Cazadores 
Reposado de 671 a 760 ml 110,25 

19.3 Don Júlio 
Blanco de 671 a 760 ml 287,84 

19.4 Don Júlio 
Reposado 

de 671 a 760 ml 385,39 

19.5 El Charro 
Gold de 671 a 760 ml 82,98 

19.6 El Charro 
Silver de 671 a 760 ml 103,90 

19.7 El Jimador 
Blanco de 671 a 760 ml 90,09 

19.8 El Jimador 
Reposado de 671 a 760 ml 92,64 

19.9 Espolón 
(todas) de 671 a 760 ml 115,88 

19.10 

Herradura 
(Anejo, 
Blanco, 
Reposado) 

de 671 a 760 ml 147,69 

19.11 José Cuervo de 361 a 520 ml 70,57 



 

Especial 
(dourada) 

19.12 
José Cuervo 
Especial 
(dourada) 

de 671 a 760 ml 97,19 

19.13 

José Cuervo 
Reserva 
Família - 
Extra Anejo 
(Dourada) 

de 671 a 760 ml 458,89 

19.14 

José Cuervo 
Reserva 
Familia - 
Platino 
(Branca) 

de 671 a 760 ml 331,42 

19.15 
José Cuervo 
Silver 
(branca) 

de 671 a 760 ml 96,41 

19.16 José Cuervo 
Tradicional de 671 a 760 ml 166,09 

19.17 Reserva 
1800 Anejo 

de 671 a 760 ml 275,93 

19.18 
Reserva 
1800 
Blanco 

de 671 a 760 ml 192,10 

19.19 
Reserva 
1800 
Reposado 

de 671 a 760 ml 210,61 

19.20 
Sauza 
Tequila 
Blanco 

de 671 a 760 ml 82,85 

19.21 
Sauza 
Tequila 
Gold 

de 671 a 760 ml 84,22 

19.22 
Sauza 
Tequila 
Reposado 

de 671 a 760 ml 98,91 

19.23 
Sombrero 
Negro 
(todas) 

de 671 a 760 ml 66,51 

19.24 Tezon de 671 a 760 ml 176,98 

19.25 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
-tequila 
premium 

preço por litro 127,35 

19.26 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
-tequila 
super 
premium 

preço por litro 332,18 

XX - UÍSQUE/BOURBON 
ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO ATÉ 8 ANOS 

20.1 Ballantines 8 
Anos de 671 a 760 ml 68,44 



 

20.2 Ballantines 8 
Anos 

de 761 a 1000 ml 85,18 

20.3 Black & White de 761 a 1000 ml 76,84 

20.4 Cutty Sark 8 
anos 

de 761 a 1000 ml 94,64 

20.5 Dewar's 
White Label 

de 761 a 1000 ml 92,50 

20.6 Famous 
Grouse de 761 a 1000 ml 96,94 

20.7 
Famous The 
Black Grouse 
8 anos 

de 761 a 1000 ml 121,47 

20.8 Grants 8 Anos de 761 a 1000 ml 72,96 
20.9 Hàig Supreme de 761 a 1000 ml 78,41 

20.10 
Hankey 
Bannister 
Original 

de 761 a 1000 ml 60,08 

20.11 Jameson de 761 a 1000 ml 120,52 
20.12 JB 8 Anos de 761 a 1000 ml 97,84 

20.13 Jim Bean 
White 

de 761 a 1000 ml 117,86 

20.14 John Barr 
Finest 

de 761 a 1000 ml 68,38 

20.15 
Johnnie 
Walker Red 
Label 

de 361 a 520 ml 53,83 

20.16 
Johnnie 
Walker Red 
Label 

de 671 a 760 ml 79,25 

20.17 
Johnnie 
Walker Red 
Label 

de 761 a 1000 ml 97,06 

20.18 
Johnnie 
Walker Red 
Label 

de 1001 a 1500 mL 140,64 

20.19 

Johnnie 
Walker Red 
Label Rye 
Finish 

de 671 a 760 ml 134,96 

20.20 VAT 69 de 761 a 1000 ml 66,95 
20.21 White Horse de 361 a 520 ml 44,20 
20.22 White Horse de 761 a 1000 ml 80,64 
20.23 Wild Turkey de 761 a 1000 ml 146,28 

20.24 Willian 
Lawson's de 761 a 1000 ml 86,72 

20.25 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas - 
uísque até 08 
anos 
importado 

preço por litro 94,69 

IMPORTADO ACIMA DE 8 ANOS ATÉ 12 ANOS 

20.26 Ardbeg Single 
Malt de 671 a 760 ml 425,83 

20.27 Ballantines 12 
Anos de 671 a 760 ml 110,19 

20.28 Ballantines 12 
Anos de 761 a 1000 ml 131,57 



 

20.29 Balvenie de 671 a 760 ml 455,49 

20.30 Buchanan's 
12 Anos de 761 a 1000 ml 169,05 

20.31 Cardhu de 761 a 1000 ml 333,97 

20.32 Chivas Regai 
12 Anos de 671 a 760 ml 122,24 

20.33 Chivas Regai 
12 Anos 

de 761 a 1000 ml 150,28 

20.34 Chivas Regai 
Extra 

de 671 a 760 ml 205,06 

20.35 Dewar's 12 de 761 a 1000 ml 146,12 

20.36 Famous Gold 
12 anos de 761 a 1000 ml 254,15 

20.37 Glenfiddich 
Special de 671 a 760 ml 233,97 

20.38 Glenkinchie 
10 Anos de 761 a 1000 ml 323,41 

20.39 Glenmorangie de 671 a 760 ml 310,06 

20.40 Grants 12 
Anos de 761 a 1000 ml 162,52 

20.41 Jack Daniels de 361 a 520 mL 47,94 
20.42 Jack Daniels de 761 a 1000 ml 131,19 

20.43 Jack Daniels 
Honey de 761 a 1000 ml 134,62 

20.44 Jim Bean 
Black de 761 a 1000 ml 135,76 

20.45 
Johnnie 
Walker Black 
Label 

de 671 a 760 ml 141,88 

20.46 
Johnnie 
Walker Black 
Label 

de 761 a 1000 ml 177,47 

20.47 
Johnnie 
Walker Black 
Label 

de 2501 a 5000 mL 1.195,46 

20.48 
Johnnie 
Walker 
Double Black 

de 761 a 1000 ml 214,90 

20.49 Jura 10 anos de 671 a 760 ml 286,47 

20.50 Laphroaig 10 
Anos de 671 a 760 ml 418,21 

20.51 Logan de 671 a 760 ml 97,15 
20.52 Logan de 761 a 1000 ml 119,79 

20.53 
Macallan 
Amber Single 
Malt 

de 671 a 760 ml 521,39 

20.54 
Macallan 
Ruby Single 
Malt 

de 671 a 760 ml 1.774,27 

20.55 
Macallan 
Sienna Single 
Malt 

de 671 a 760 ml 999,96 

20.56 Old Parr de 671 a 760 ml 134,82 
20.57 Old Parr de 761 a 1000 ml 166,95 

20.58 Old Parr 
Silver de 761 a 1000 ml 131,83 

20.59 Suntory de 671 a 760 ml 147,40 
20.60 The Dalmore de 671 a 760 ml 399,20 



 

12 anos 

20.61 The Glenlivet 
12 anos de 761 a 1000 ml 232,54 

20.62 
Whyte and 
Mackay 
Special 

de 761 a 1000 ml 103,26 

20.63 Woodford 
Reserve 

de 671 a 760 ml 188,98 

20.64 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas - 
uísque acima 
de 08 anos 
até 12 anos 
importado 

preço por litro 172,66 

IMPORTADO ACIMA DE 12 ANOS ATÉ 15 ANOS 

20.65 Dimple 15 
Anos de 761 a 1000 ml 386,96 

20.66 Glenfiddich 
15 Anos 

de 671 a 760 ml 429,15 

20.67 Jack Daniels 
Gentleman 
Jack 

de 761 a 1000 ml 176,18 

20.68 Jack Daniels 
Single Barrei 

de 671 a 760 ml 228,78 

20.69 JB 15 Anos de 761 a 1000 ml 318,27 
20.70 Johnnie 

Walker Gold 
Reserve 

de 761 a 1000 ml 254,37 

20.71 Johnnie 
Walker Green 
Label 

de 671 a 760 ml 286,49 

20.72 Johnnie 
Walker Swing 
15 Anos 

de 671 a 760 ml 432,50 

20.73 The Glenlivet 
15 anos 

de 761 a 1000 ml 421,40 

20.74 Whyte and 
Mackay 13 
The Thirteen 

de 761 a 1000 ml 183,24 

20.75 Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas - 
uísque acima 
de 12 anos 
até 15 anos 
importado 

preço por litro 333,26 

IMPORTADO ACIMA DE 15 ANOS ATÉ 18 ANOS 
20.76 Ballantines 17 

Anos 
de 671 a 760 ml 313,60 

20.77 Buchanan's 
18 Anos 

de 671 a 760 ml 633,92 

20.78 Chivas Regai 
18 anos 

de 671 a 760 ml 411,36 

20.79 Glenfiddich 
18 Anos 

de 671 a 760 ml 649,81 

20.80 Johnnie de 671 a 760 ml 339,13 



 

Walker Gold 
Label 

20.81 Johnnie 
Walker 
Platinum 

de 761 a 1000 ml 536,88 

20.82 The Glenlivet 
18 anos 

de 761 a 1000 ml 565,56 

20.83 Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas - 
uísque acima 
de 15 anos 
até 18 anos 
importado 

preço por litro 588,81 

IMPORTADO ACIMA DE 18 ANOS ATÉ 21 ANOS 
20.84 Ballantines 21 

Anos 
de 671 a 760 ml 668,63 

20.85 Johnnie 
Walker Blue 
Label 

de 671 a 760 ml 881,44 

20.86 Royal Salute 
21 Anos 

de 671 a 760 ml 814,89 

20.87 Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas - 
uísque acima 
de 18 anos 
até 21 anos 
importado 

preço por litro 1.155,59 

ACIMA DE 21 ANOS 
20.88 Ballantines 30 

anos 
de 671 a 760 ml 1.958,08 

20.89 Chivas Regai 
25 anos 

de 671 a 760 ml 2.091,59 

20.90 Royal Salute 
38 years 

de 671 a 760 ml 4.882,33 

IMPORTADO E ENGARRAFADO NO BRASIL 
20.91 Bell'5 de 761 a 1000 ml 51,12 
20.92 Passport de 521 a 670 ml 37,40 
20.93 Passport de 761 a 1000 ml 47,80 
20.94 Teacher's de 761 a 1000 ml 46,72 
20.95 Outras 

marcas e 
embalagens 
não listadas - 
uísque 
importados e 
engarrafados 
no Brasil 

preço por litro 48,59 

NACIONAL 
20.96 Cockland 

Gold 
de 761 a 1000 ml 32,65 

20.97 Drury's de 761 a 1000 ml 30,64 
20.98 Gold Par de 761 a 1000 ml 20,53 
20.99 Gran Par 

Blend 
de 761 a 1000 ml 32,97 

20.100 Mark One de 761 a 1000 ml 27,63 



 

20.101 Natu Nobilis de 761 a 1000 ml 34,34 
20.102 Old Eight de 761 a 1000 ml 33,17 
20.103 Old Kings de 761 a 1000 ml 43,54 
20.104 Wall Street de 761 a 1000 ml 34,95 
20.105 Outras 

marcas e 
embalagens 
não listadas - 
uísque 
nacional 

preço por litro 31,84 

XXI - VERMUTE E SIMILARES 

ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM 
NÃO RETORNÁVEL 

PREÇO FINAL (R$) EMBALAGEM 
RETORNÁVEL 

IMPORTADO 
21.1 Antica 

Formula 
(Italiano) 

de 761 a 
1000 ml 

281,74   

21.2 Carpano 
Bianco 
(Italiano) 

de 761 a 
1000 ml 

101,58   

21.3 Carpano 
Clássico 
(Italiano) 

de 761 a 
1000 ml 

104,81   

21.4 Carpano 
Punt & Mês 
(Italiano) 

de 761 a 
1000 ml 

149,09   

21.5 
Noilly Prat de 671 a 760 

ml 
104,97   

NACIONAL 
21.6 Cinzano 

(todos) 
de 761 a 
1000 ml 

20,11   

21.7 Contini 
(todos) 

de 761 a 
1000 ml 

16,36 15,64 

21.8 Cortezano 
(todos) 

de 761 a 
1000 ml 

14,47 13,75 

21.9 
Fiorini de 761 a 

1000 ml 
10,22 9,50 

21.10 Martini 
(Bianco, 
Dry, Rose, 
Rosso) 

de 671 a 
1000 ml 

26,69   

21.11 
Paratini de 761 a 

1000 ml 
7,17 6,45 

21.12 
San Remy de 671 a 760 

ml 
34,11   

21.13 
Teqpar de 761 a 

1000 ml 
17,88   

21.14 Vinho 
Quinado 
Dubar 

de 761 a 
1000 ml 

22,00   

21.15 Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- vermute e 
similares 
nacional 

preço por 
litro 

24,18 23,46 

XXII - VODKA 



 

ITEM MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL (R$) 
IMPORTADO 
22.1 Absolut de 761 a 1000 ml 102,25 

22.2 
Absolut - 
Sabores 
(todos) 

de 761 a 1000 ml 113,55 

22.3 Absolut 
Elyx 

de 671 a 760 ml 175,28 

22.4 Absolut 
Elyx 

de 1001 a 1500 mL 311,27 

22.5 
Belvedere - 
Sabores 
(todos) 

de 671 a 760 ml 204,03 

22.6 Belvedere 
Intense de 671 a 760 ml 212,63 

22.7 Belvedere 
Pure 

de 671 a 760 ml 188,16 

22.8 Belvedere 
Unfiltered 

de 671 a 760 ml 236,85 

22.9 Ciroc de 671 a 760 ml 154,12 

22.10 
Ciroc - 
Sabores 
(todos) 

de 671 a 760 ml 168,63 

22.11 Danzka de 761 a 1000 ml 100,33 
22.12 Finlândia de 671 a 760 ml 77,64 

22.13 
Finlândia - 
Sabores 
(todos) 

de 761 a 1000 ml 91,41 

22.14 Grey Goose 
Original 

de 671 a 760 ml 151,28 

22.15 
Grey Goose 
- Sabores 
(todos) 

de 671 a 760 ml 167,79 

22.16 Ketel One de 671 a 760 ml 95,68 

22.17 
Ketel One 
(Citroen, 
Oranje) 

de 671 a 760 ml 105,31 

22.18 Pravda 
(todas) de 671 a 760 ml 184,51 

22.19 Russian 
Imperia de 671 a 760 ml 237,42 

22.20 Russian 
Standard de 761 a 1000 ml 115,30 

22.21 Smirnoff 
Black de 761 a 1000 ml 87,49 

22.22 Sobieski 
Estate de 671 a 760 ml 193,91 

22.23 Stolichnaya de 671 a 760 ml 80,98 
22.24 Stolichnaya de 761 a 1000 ml 100,30 

22.25 Stolichnaya 
Elit de 671 a 760 ml 347,38 

22.26 Stolichnaya 
Gold de 671 a 760 ml 139,30 

22.27 Svedka de 761 a 1000 ml 84,58 

22.28 

Wyborowa 
(Exquisite, 
Single 
Estate) 

de 671 a 760 ml 134,05 



 

22.29 Xellent de 671 a 760 ml 266,20 
22.30 Xellent de 1501 a 2500 mL 513,18 

22.31 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- vodka 
importada 
premium 

preço por litro 107,97 

22.32 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- vodka 
importada 
super 
premium 

preço por litro 227,24 

NACIONAL 
22.33 Askov de 761 a 1000 ml 11,83 
22.34 Balalaika de 761 a 1000 ml 10,22 

22.35 Balalaika 
Apple de 671 a 760 ml 21,03 

22.36 Balalaika 
Black 

de 671 a 760 ml 14,85 

22.37 Barkov de 761 a 1000 ml 13,96 
22.38 Blue Spirit de 761 a 1000 ml 55,26 
22.39 Eristoff de 761 a 1000 ml 33,75 
22.40 Kadov de 761 a 1000 ml 30,05 

22.41 Kadov 
(sabores) de 761 a 1000 ml 34,73 

22.42 Krakovia 
(todas) de 761 a 1000 ml 6,40 

22.43 Kriskof de 761 a 1000 ml 8,76 
22.44 Leonoff de 761 a 1000 ml 8,18 
22.45 Liquid de 761 a 1000 ml 29,83 
22.46 Moskowita de 761 a 1000 ml 6,89 

22.47 Natasha 
(todas) de 761 a 1000 ml 16,57 

22.48 Nordka de 761 a 1000 ml 25,83 
22.49 Orloff de 761 a 1000 ml 26,54 
22.50 Polak de 761 a 1000 ml 11,16 
22.51 Polara de 761 a 1000 ml 10,76 

22.52 Roskof 
(todas) de 761 a 1000 ml 14,94 

22.53 Skyy de 761 a 1000 ml 36,89 

22.54 Smirnoff 
Red de 521 a 670 ml 23,69 

22.55 Smirnoff 
Red de 761 a 1000 ml 35,35 

22.56 Starka de 761 a 1000 ml 11,24 
22.57 Taiga de 761 a 1000 ml 18,40 

22.58 Vorus 
(todas) de 761 a 1000 ml 23,49 

22.59 Zvonka 
Black de 761 a 1000 ml 29,45 

22.60 Zvonka Red de 761 a 1000 ml 16,74 
22.61 Skarloff de 671 a 1000 mL 10,40 
22.62 Skarloff de 671 a 1000 mL 13,06 



 

Seven 

22.63 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- vodka 
nacional 
popular 

preço por litro 12,96 

22.64 

Outras 
marcas e 
embalagens 
não listadas 
- vodka 
nacional 
premium 

preço por litro 32,11 

IMPORTADA E ENGARRAFADA NO BRASIL 
22.65 Sobieski de 671 a 760 ml 42,45 
22.66 Wyborowa de 761 a 1000 ml 75,51 
    COMUNICADO CAT N° 012, DE 23 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 24.06.2017) 

 

O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, declara que as datas fixadas para 
cumprimento das OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS, do mês de JULHO de 2017, são 
as constantes da Agenda Tributária Paulista anexa. 
 

AGENDA TRIBUTÁRIA PAULISTA N° 335 
MÊS DE JULHO DE 2017 
DATAS PARA RECOLHIMENTO DO ICMS PARA ESTABELECIMENTOS SUJEITOS AO REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO 

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA 
CÓDIGO DE 
PRAZO DE 
RECOLHIMENTO 

RECOLHIMENTO 
DO ICMS 

 - CNAE - - CPR - 

REFERÊNCIA 
JUNHO/2017 
DIA DO 
VENCIMENTO 

19217, 19225, 19322; 35115, 35123, 35131, 35140, 35204; 46818, 46826; 
53105, 53202. 

1031 5 

63119, 63194; 73122. 1100 10 
60101, 61108, 61205, 61302, 61418, 61426, 61434, 61906. 1150  17 
01113, 01121, 01130, 01148, 01156, 01164, 01199, 01211, 01229, 01318, 
01326, 01334, 01342, 01351, 01393, 01415, 01423, 01512, 01521, 01539, 
01547, 01555, 01598, 01610, 01628, 01636, 01709, 02101, 02209, 02306, 
03116, 03124, 03213, 03221, 05003, 06000, 07103, 07219, 07227, 07235, 
07243, 07251, 07294, 08100, 08916, 08924, 08932, 08991, 09106, 09904; 
10333, 10538, 11119, 11127, 11135, 11216, 11224, 12107, 12204, 17109, 
17214, 17222, 17311, 17320, 17338, 17419, 17427, 17494, 19101; 
20118, 20126, 20134, 20142, 20193, 20215, 20223, 20291, 20312, 20321, 
20339, 20401, 20517, 20525, 20614, 20622, 20631, 20711, 20720, 20738, 
20916, 20924, 20932, 20941, 20991, 21106, 21211, 21220, 21238, 22218, 
22226, 22234, 22293, 23206, 23915, 23923, 24113, 24121, 24211, 24229, 
24237, 24245, 24318, 24393, 24415, 24431, 24491, 24512, 24521, 25110, 
25128, 25136, 25217, 25314, 25322, 25390, 25411, 25420, 25438, 25501, 
25918, 25926, 25934, 25993, 26108, 26213, 26221, 26311, 26329, 26400, 
26515, 26523, 26604, 26701, 26809, 27104, 27210, 27317, 27325, 27333, 
27511, 27597, 27902, 28135, 28151, 28232, 28241, 28518, 28526, 28534, 
28542, 29107, 29204, 29506; 
30113, 30121, 30318, 30504, 30911, 32124, 32205, 32302, 32400, 32507, 
32914, 33112, 33121, 33139, 33147, 33155, 33163, 33171, 33198, 33210, 

1200 20 



 

35301, 36006, 37011, 37029, 38114, 38122, 38211, 38220, 39005;   

 - CNAE - - CPR - JUNHO/2017 
DIA 

41107, 41204, 42111, 42120, 42138, 42219, 42227, 42235, 42910, 42928, 42995, 
43118, 43126, 43134, 43193, 43215, 43223, 43291, 43304, 43916, 43991, 45111, 
45129, 45200, 45307, 45412, 45421, 45439, 46117, 46125, 46133, 46141, 46150, 
46168, 46176, 46184, 46192, 46214, 46222, 46231, 46311, 46320, 46338, 46346, 
46354, 46362, 46371, 46397, 46419, 46427, 46435, 46443, 46451, 46460, 46478, 
46494, 46516, 46524, 46613, 46621, 46630, 46648, 46656, 46699, 46711, 46729, 
46737, 46745, 46796, 46834, 46842, 46851, 46869, 46877, 46893, 46915, 46923, 
46931, 47113, 47121, 47130, 47229, 47237, 47245, 47296, 47318, 47326, 47415, 
47423, 47431, 47440, 47512, 47521, 47539, 47547, 47555, 47563, 47571, 47598, 
47610, 47628, 47636, 47717, 47725, 47733, 47741, 47814, 47822, 47831, 47849, 
47857, 47890, 49116, 49124, 49400, 49507. 
50114, 50122, 50211, 50220, 50301, 50912, 50998, 51111, 51129, 51200, 51307, 
52117, 52125, 52214, 52222, 52231, 52290, 52311, 52320, 52397, 52401, 52508, 
55108, 55906, 56112, 56121, 56201, 59111, 59120, 59138, 59146; 
60217, 60225, 62015, 62023, 62031, 62040, 62091, 63917, 63992, 64107, 64212, 
64221, 64239, 64247, 64310, 64328, 64336, 64344, 64352, 64361, 64379, 64409, 
64506, 64611, 64620, 64638, 64701, 64913, 64921, 64930, 64999, 65111, 65120, 
65201, 65308, 65413, 65421, 65502, 66118, 66126, 66134, 66193, 66215, 66223, 
66291, 66304, 68102, 68218, 68226, 69117, 69125, 69206; 
70204, 71111, 71120, 71197, 71201, 72100, 72207, 73114, 73190, 73203, 74102, 
74200, 74901, 75001, 77110, 77195, 77217, 77225, 77233, 77292, 77314, 77322, 
77331, 77390, 77403, 78108, 78205, 78302, 79112, 79121, 79902; 
80111, 80129, 80200, 80307, 81117, 81125, 81214, 81222, 81290, 81303, 82113, 
82199, 82202, 82300, 82911, 82920, 82997, 84116, 84124, 84132, 84213, 84221, 
84230, 84248, 84256, 84302, 85112, 85121, 85139, 85201, 85317, 85325, 85333, 
85414, 85422, 85503, 85911, 85929, 85937, 85996, 86101, 86216, 86224, 86305, 
86402, 86500, 86607, 86909, 87115, 87123, 87204, 87301, 88006; 
90019, 90027, 90035, 91015, 91023, 91031, 92003, 93115, 93123, 93131, 93191, 
93212, 93298, 94111, 94120, 94201, 94308, 94910, 94928, 94936, 94995, 95118, 
95126, 95215, 95291, 96017, 96025, 96033, 96092, 97005, 99008. 

1200 20 

 - CNAE - - CPR - JUNHO/2017 
DIA 

10112, 10121, 10139, 10201, 10317, 10325, 10414, 10422, 10431, 10511, 10520, 
10619, 10627, 10635, 10643, 10651, 10660, 10694, 10716, 10724, 10813, 10821, 
10911, 10929, 10937, 10945, 10953, 10961, 10996, 15106, 15211, 15297, 16102, 
16218, 16226, 16234, 16293, 18113, 18121, 18130, 18211, 18229, 18300, 19314; 
22111, 22129, 22196, 23117, 23125, 23192, 23303, 23494, 23991, 24423, 25225, 
27228, 27406, 28119, 28127, 28143, 28216, 28224, 28259, 28291, 28313, 28321, 
28330, 28402, 28615, 28623, 28631, 28640, 28658, 28666, 28691, 29301, 29417, 
29425, 29433, 29441, 29450, 29492; 
30326, 30920, 30997, 31012, 31021, 31039, 31047, 32116, 33295, 38319, 38327, 
38394; 
47211, 49213, 49221, 49230, 49248, 49299, 49302; 58115, 58123, 58131, 58191, 
58212, 58221, 58239, 58298, 59201. 

1250 25 

 - CNAE - - CPR - JUNHO/2017 
DIA 

13111, 13120, 13138, 13146, 13219, 13227, 13235, 13308, 13405, 13511, 13529, 
13537, 13545, 13596, 14118, 14126, 14134, 14142, 14215, 14223, 15319, 15327, 
15335, 15394, 15408; 
23419, 23427; 
30415, 30423, 32922, 32990. 
+ atividade preponderante de fabricação de telefone celular, de latas de chapa 
de alumínio ou de painéis de madeira MDF, independente do código CNAE em 
que estiver enquadrado 

2100 10 

OBSERVAÇÕES: 



 

1) O Decreto 45.490, de 30-11-2000 - D.O. de 01-12-2000, que aprovou o RICMS, estabeleceu em 
seu Anexo IV os prazos do recolhimento do imposto em relação às Classificações de Atividades 
Econômicas ali indicadas. 
O não recolhimento do imposto até o dia indicado sujeitará o contribuinte ao seu pagamento com 
juros estabelecidos pela Lei 10.175, de 30-12-1998, D.O. 31-12-1998, e demais acréscimos legais. 
2) O Decreto 59.967, de 17-12-2013 - D.O. 18-12-2013, com as alterações do Decreto 61.217, de 16-

04-2015 - D.O. 17-04-2015, amplia o prazo de recolhimento para contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional, relativamente ao imposto devido por substituição tributária e nas entradas 
interestaduais - diferencial de alíquota e antecipação. 
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

MERCADORIA CPR 
REFERÊNCIA 
JUNHO/2017 
DIA VENC. 

 energia elétrica (Convênio ICMS-83/00, cláusula terceira) 1090 
10 

álcool anidro, demais combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo 
(Convênio ICMS-110/07) 1100 

demais mercadorias, exceto as abrangidas pelos §§ 3° e 5° do artigo 

3° do Anexo IVdo RICMS/00 (vide abaixo: alínea “b” do item observações em 
relação ao ICMS devido por ST) 

1200 20 

OBSERVAÇÕES EM RELAÇÃO AO ICMS DEVIDO POR ST: 
a) O estabelecimento enquadrado em código de CNAE que não identifique a mercadoria a que se 
refere a sujeição passiva por substituição, deverá recolher o imposto retido antecipadamente por 
sujeição passiva por substituição até o dia 20 do mês subsequente ao da retenção, correspondente 
ao CPR 1200 (Anexo IV, art. 3°, § 2° do RICMS/00, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, 

D.O. de 01-12-2000; com alteração do Decreto 59.967, de 17-12-2013, D.O. 18-12-2013). 
b) Em relação ao estabelecimento refinador de petróleo e suas bases, observar-se-á o que segue (§§ 

3° e 5° do artigo 3° doAnexo IV do RICMS/00): 
1) no que se refere ao imposto retido, na qualidade de sujeito passivo por substituição tributária, 
80% do seu montante será recolhido até o 3° dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato 
gerador - CPR 1031 e o restante, até o dia 10 (dez) do correspondente mês - CPR 1100; 
2) no que se refere ao imposto decorrente das operações próprias, 95% será recolhido até o 3° dia 
útil do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador - CPR 1031 e o restante, até o dia 10 (dez) 
do correspondente mês - CPR 1100. 
3) no que se refere ao imposto repassado a este Estado por estabelecimento localizado em outra 
unidade federada, o recolhimento deverá ser efetuado até o dia 10 de cada mês subseqüente ao da 
ocorrência do fato gerador - CPR 1100 
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/15 - DIFAL: 
O estabelecimento localizado em outra unidade federada inscrito no Cadastro de Contribuintes do 
ICMS deste Estado que realizou operações ou prestações destinadas a não contribuinte do imposto 
localizado neste Estado durante o mês de junho de 2017 deverá preencher e entregar a GIA ST 
Nacional para este Estado até o dia 10-07-2017 e recolher o imposto devido até o dia 17 de julho, por 
meio de GNRE (código 10008-0 - ICMS Recolhimentos Especiais). (Convênio ICMS 93/15, cláusulas 

quartae quinta; artigo 109, artigo 115, XV-B, XV-C e § 9°, artigo 254, parágrafo único e artigo 3°, § 

6° do Anexo IV, todos do RICMS/00). 
SIMPLES NACIONAL: 

DATA PARA RECOLHIMENTO DO ICMS PARA ESTABELECIMENTOS SUJEITOS AO REGIME DO “SIMPLES NACIONAL” 

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA 

http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg00/dec_00/decreto45490_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg98/leis_98/lei10175_1998.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg13/decreto/decreto_59967_2013.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg15/decreto/dec_61217.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg15/decreto/dec_61217.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/2000/cv083_00.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/ant/2000/cv083_00.php#cl3
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b07/cv110_icms_2007.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3_p3
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3_p5
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3_p2
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg00/dec_00/decreto45490_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg00/dec_00/decreto45490_2000.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg13/decreto/decreto_59967_2013.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3_p3
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3_p3
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3_p5
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp#art3
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro6-anexo4.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b15/conv_icms_093_2015.php
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b15/conv_icms_093_2015.php#cl4
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b15/conv_icms_093_2015.php#cl4
http://www.econeteditora.com.br/bdi/bc/b15/conv_icms_093_2015.php#cl5
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro1-art1a259.asp#art109
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro1-art1a259.asp#art115
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/livro1-art1a259.asp#art115_xvb
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* NOTA: Para fatos geradores a partir de 01-01-2014, o imposto devido pela entrada, em 
estabelecimento de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de 
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples 
Nacional”, de mercadorias, oriundas de outro Estado ou do Distrito Federal, deve ser recolhido até o 
último dia do segundo mês subsequente ao da entrada. 
O prazo para o pagamento do DAS referente ao período de apuração de junho de 2017 encontra-se 
disponível no portal do Simples Nacional (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/) por 
meio do link Agenda do Simples Nacional. 
OUTRAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS: 

OUTRAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 

GIA 

A GIA, mediante transmissão eletrônica, deverá ser apresentada até os dias a seguir 
indicados de acordo com o último dígito do número de inscrição estadual do 
estabelecimento. (art. 254 do RICMS, aprovado pelo decreto 45.490, de 30-11-2000, 
DOE 01-12-2000 - Portaria CAT-92/98, de 23-12-1998,Anexo IV, artigo 20 com alteração 
da Portaria CAT 49/01, de 26-06-2001, DOE 27-06-2001). 
Caso o dia do vencimento para apresentação indicado recair em dia não útil, a 
transmissão poderá ser efetuada por meio da Internet no endereço 
http://www.fazenda.sp.gov.br ou http://pfe.fazenda.sp.gov.br. 

Final Dia 
0 e 
1 16 

2, 3 
e 4 17 

5, 6 
e 7 18 

8 e 
9 19 

 

GIA-ST 

O contribuinte de outra unidade federada obrigado à entrega das informações na GIA-
ST, em relação ao imposto apurado no mês de junho de 2017, deverá apresentá-la até 
essa data, na forma prevista noAnexo V da Portaria CAT 92, de 23-12-98 acrescentado 
pela Portaria CAT 89, de 22-11-2000, DOE de 23-11-2000 (art. 254, parágrafo único do 
RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30-11-2000, DOE de 01-12-2000). 

Dia 10 

REDF 

Os contribuintes sujeitos ao registro eletrônico de documentos fiscais devem efetuá-lo nos prazos a 
seguir indicados, conforme o 8º dígito de seu número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas - CNPJ (12.345.678/xxxx-yy).(Portaria CAT - 85, de 04-09-2007 - DOE 05-09-2007) 

8º dígito 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Dia do mês 
subseqüente 
a emissão 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

OBS.: Na hipótese de Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, emitida por contribuinte sujeito ao Regime Periódico 
de Apuração - RPA, de que trata o artigo 87 do Regulamento do ICMS, cujo campo "destinatário" indique 
pessoa jurídica, ou entidade equiparada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, e cujo 
campo "valor total da nota" indique valor igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil reais), o registro eletrônico 
deverá ser efetuado em até 4 (quatro) dias contados da emissão do documento fiscal. (Portaria CAT-
127/07, de 21-12-2007; DOE 22-12-2007). 

Arquivo 
Com 
Registro 
Fiscal 

SINTEGRA: 
Os contribuintes usuários de sistema eletrônico de processamento de dados remeterão 
até essa data às Secretarias de Fazenda, Finanças ou Tributação das unidades da 
Federação, utilizando o programa TED (Transmissão Eletrônica de Dados), arquivo 
magnético com registro fiscal das operações e prestações interestaduais efetuadas no 
mês de junho de 2017. 
O contribuinte notificado pela Secretaria da Fazenda a enviar mensalmente arquivo 
magnético com registro fiscal da totalidade das operações e prestações fica dispensado 
do cumprimento desta obrigação (art. 10 da Portaria CAT 32/96 de 28-03-1996, DOE de 
29-03-1996). 

Dia 15 

EFD 
O contribuinte obrigado à EFD deverá transmitir o arquivo digital nos termos da Portaria 
CAT 147, de 27-07-2009. A lista dos contribuintes obrigados encontra-se em: 
http://www.fazenda.sp.gov.br/sped/obrigados/comunicados.asp 

Dia 20 

NOTAS GERAIS: 
1) Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP: 
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O valor da UFESP para o período de 01-01-2017 a 31-12-2017 será de R$ 25,07 (Comunicado DA-98, 

de 19-12-2016, D.O. 20-12-2016). 
2) Nota Fiscal de Venda a Consumidor: 
No período de 01-01-2017 a 31-12-2017, na operação de saída a título de venda a consumidor final 
com valor inferior a R$ 13,00 e em não sendo obrigatória a emissão do Cupom Fiscal, a emissão da 
Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) é facultativa, cabendo a opção ao consumidor 
(RICMS/SP art. 132-A e 134 e Comunicado DA-99, de 19-12-2016, D.O. 20-12-2016). 
O Limite máximo de valor para emissão de Cupom Fiscal e Nota Fiscal de Venda a Consumidor (NFVC) 
é de R$ 10.000,00, a partir do qual deve ser emitida Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) ou Nota Fiscal 
(modelo 1) para contribuinte não obrigado à emissão de Nota Fiscal Eletrônica ou, quando não se 
tratar de operações com veículos sujeitos a licenciamento por órgão oficial, Nota Fiscal de 
Consumidor Eletrônica (modelo 65) (RICMS/SP art. 132-A, Parágrafo único e 135, § 7°). 
3) Esta Agenda Tributária foi elaborada com base na legislação vigente em 22-06-2017. 
4) A Agenda Tributária encontra-se disponível no site da Secretaria da Fazenda 
(https://portal.fazenda.sp.gov.br) no módulo Legislação Tributária. 
 

COMUNICADO CAT N° 013, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOE de 30.06.2017) 
 

Esclarece sobre o pagamento, a partir de 01-07-2017, dos boletos bancários emitidos nos 
termos das Portarias CAT 59/2006 e 96/2010, relativos aos Programas de Ação Cultural 
(PAC) e de Incentivo ao Esporte (PIE). 
 
O COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 
CONSIDERANDO que, a partir de 01-07-2017, será implantada a nova plataforma de cobrança 
bancária pela Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN e que o sistema de emissão dos boletos 
bancários relativos aos Programas de Ação Cultural - PAC (Lei 12.268/06) e de Incentivo ao Esporte - 
PIE (Lei 13.918/09) não se encontra plenamente adaptado à referida plataforma,COMUNICA que, a 
partir de 01-07-2017, com o objetivo de se evitar prejuízo ao normal andamento dos citados 
Programas, os boletos bancários emitidos no posto fiscal eletrônico por meio do Sistema de 
Incentivo a Projetos PAC/PIE, nos termos do artigo 4° das Portarias CAT 59/2006 e 96/2010, deverão 
ser pagos exclusivamente no Banco do Brasil. 

 

3.00 ASSUNTOS MUNICIPAIS 
3.01 OUTROS ASSUNTOS MUNICIPAIS 
LEI N° 16.675, DE 26 DE JUNHO DE 2017 - (DOM de 27.06.2017) 
 

Estabelece normas gerais de segurança em boates, casas noturnas e demais 
estabelecimentos abertos ao público no Município de São Paulo, e dá outras providências. 
 
JOÃO DORIA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 30 de maio de 2017, decretou e eu 
promulgo a seguinte 
LEI: 
Art. 1° As casas de diversões abertas ao público, tais como boates, clubes, casas de shows, cinemas, 
teatros e estabelecimentos congêneres deverão instalar, em todos os acessos de entrada do recinto, 
placas fotoluminescentes ou eletrônicas, indicativas da capacidade máxima de público e a 
quantidade de pessoas presentes no estabelecimento, sendo este número atualizado de acordo com 
a entrada e saída dos frequentadores. 
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Art. 2° (VETADO) 
Art. 3° (VETADO) 
Art. 4° (VETADO) 
Art. 5° (VETADO) 
Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 6° Os estabelecimentos a que alude esta lei deverão, obrigatoriamente, afixarem em local visível 
ao público toda a documentação, dentro da validade, exigida pela legislação em vigor para o devido 
funcionamento do estabelecimento. 
Art. 7° Fica proibido o uso de fogos de artifício ou qualquer outro recurso pirotécnico em locais 
fechados. 
Art. 8° (VETADO) 
Art. 9° Os estabelecimentos deverão sempre, quinze minutos antes do início do show, apresentação 
ou espetáculo, avisar ao público presente sobre os sistemas de combate a incêndio e o plano de 
evacuação da casa, indicando a localização dos extintores e das saídas de emergência. 
Art. 10. (VETADO) 
Art. 11. A desobediência ou inobservância do disposto nesta lei acarretará a responsabilidade do 
estabelecimento, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis e serão punidas, 
cumulativa ou alternativamente, com as seguintes penalidades: 
I - multa de R$ 193.700,00 (cento e noventa e três mil e setecentos reais); 
II - interdição parcial ou total do estabelecimento, a ser promovida pelo órgão competente até que 
sejam cumpridas as exigências legais; 
III - cancelamento do alvará de funcionamento. 
Parágrafo único. A multa de que trata o inciso I deste artigo será atualizada anualmente pela variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será 
aplicado outro que venha a substituí-lo. 
Art. 12. Para a gradação e imposição da penalidade, a autoridade competente deverá considerar: 
I - a gravidade do fato, tendo em vista as consequências para a saúde pública; 
II - os antecedentes do infrator quanto às normas de segurança; 
III - a capacidade econômica do infrator. 
Art. 13. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua publicação. 
Art. 14. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei n° 15.884, de 4 de 

novembro de 2013. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 26 de junho de 2017, 464° da fundação de São 
Paulo. 
JOÃO DORIA, PREFEITO ANDERSON POMINI 
Secretário Municipal de Justiça 
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO 
Secretário do Governo Municipal 

DECRETO N° 57.750, DE 22 DE JUNHO DE 2017 - (DOM de 23.05.2017) 
 

Introduz alterações no Decreto n° 56.981, de 10 de maio de 2016, que dispõe sobre o uso 
intensivo do viário urbano municipal para exploração de atividade econômica privada de 
transporte individual remunerado de passageiros de utilidade pública, o serviço de carona 
solidária e o compartilhamento de veículos sem condutor. 
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BRUNO COVAS, VICE-PREFEITO, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
DECRETA: 
Art. 1° O artigo 27 do Decreto n° 56.981, de 10 de maio de 2016, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
“Art. 27 São membros do CMUV: 
I - o Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes, que o presidirá; 
II - o Secretário Municipal da Fazenda; 
III - o Secretário Municipal das Prefeituras Regionais; 
IV - o Secretário Municipal de Desestatização e Parceiras; 
V - o Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia; 
VI - o Secretário do Governo Municipal; 
VII - o Secretário Municipal de Serviços e Obras. 
.....................................................” (NR) 
Art. 2° Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 22 de junho de 2017, 464° da fundação de São 
Paulo. 
BRUNO COVAS 
Prefeito em Exercício 
SERGIO HENRIQUE PASSOS AVELLEDA 
Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes 
ANDERSON POMINI 
Secretário Municipal de Justiça 
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO 
Secretário do Governo Municipal 

DECRETO N° 57.766, DE 29 DE JUNHO DE 2017 - (DOM de 30.06.2017) 
 

Introduz alterações no Decreto n° 57.377, de 11 de outubro de 2016, que estabelece 
disciplina específica de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como normas edilícias 
para Habitação de Interesse Social, Habitação de Mercado Popular, Empreendimento de 
Habitação de Interesse Social, Habitação de Mercado Popular e Empreendimento em Zona 
Especial de Interesse Social; altera a alínea “a” do § 3° do artigo 1° do Decreto n° 54.213, 
de 14 de agosto de 2013, que dispõe sobre a transferência de atribuições da Secretaria 
Municipal de Urbanismo e Licenciamento para as Prefeituras Regionais; dá providências 
correlatas. 
 
JOÃO DORIA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, 
DECRETA: 
Art. 1° O Decreto n° 57.377, de 11 de outubro de 2016, alterado pelo Decreto n° 57.521, de 9 de 
dezembro de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 50. ..................................................... 
I - o registro do parcelamento do solo no Cartório de Registro de Imóveis ficará condicionado à 
apresentação do Certificado de Conclusão das edificações que contêm as habitações obrigatórias de 
HIS; 
...................................................................” (NR) 
“Art. 73. Os pedidos de Certidão de Diretrizes Urbanísticas para loteamento ou desmembramento de 
EHIS, EHMP, EZEIS, HIS e HMP, bem como as edificações a serem licenciadas nos lotes oriundos deste 
parcelamento, que tenham sido protocolados anteriormente à data da entrada em vigor deste 
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decreto e sem despacho decisório serão analisados e decididos integralmente de acordo com a 
legislação em vigor na data do seu protocolo, exceto no caso de manifestação formal do interessado 
optando pela análise integral nos termos deste decreto. 
...................................................................” (NR) 
“ANEXO III 
QUADRO 2 - PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO POR ZONA DE USO 
Notas: 
(h) O recuo frontal será facultativo quando atendido o disposto no inciso VI do artigo 10 e letra “c” 
do inciso I do artigo 11 ou nas condições estabelecidas no artigo 12 deste decreto; nos demais casos, 
deverá serprevisto o recuo de frente mínimo de 5m (cinco metros) para todas as zonas de uso 
...................................................................” (NR) 
Art. 2° Poderão ser aceitos, a critério da Comissão de Análise de Empreendimentos Habitacionais de 
Interesse Social - CAEHIS, parâmetros de implantação estabelecidos pela Lei n° 16.402, de 22 de 
março de 2016, quando menos restritivos que os estabelecidos pelo Decreto n° 57.377, de 2016, e 
normas complementares. 
Art. 3° Para a subcategoria de uso Habitação de Mercado Popular - HMP, o potencial construtivo 
adicional previsto no § 2° do artigo 67 da Lei n° 16.402, de 2016, é o resultado da diferença entre os 
coeficientes de aproveitamento máximo e básico estabelecidos no Quadro 2 do Decreto n° 57.377, 
de 2016, substituído pelo Quadro 2 do Decreto n° 57.521, de 2016. 
Art. 4° O sistema de aquecimento de água por meio de aproveitamento de energia solar de que trata 
a Lei n° 14.459, de 3 de julho de 2007, não será exigido para Empreendimento de Habitação de 
Interesse Social - EHIS e Empreendimento de Habitação de Mercado Popular - EHMP. 
Art. 5° A alínea “a” do § 3° do artigo 1° do Decreto n° 54.213, de 14 de agosto de 2013, alterado pelo 
Decreto n° 55.036, de 15 de abril de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1° ...................................................... 
§ 3° .................................................................... 
a) aos lotes regulares com área de até 1000m² (mil metros quadrados) em ZEIS-1, ZEIS-2, ZEIS-4 e 
ZEIS -5; 
...................................................................” (NR) 
Art. 6° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 29 de junho de 2017, 464° da fundação de São 
Paulo. 
JOÃO DORIA 
PREFEITO 
HELOISA MARIA DE SALLES PENTEADO PROENÇA 
Secretária Municipal de Urbanismo e Licenciamento 
FERNANDO BARRANCOS CHUCRE 
Secretário Municipal de Habitação 
ANDERSON POMINI 
Secretário Municipal de Justiça 
JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO 
Secretário do Governo Municipal 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SF N° 011, DE 23 DE JUNHO DE 2017 - (DOM de 
24.06.2017) 
 

Altera a Instrução Normativa SF n° 32, de 19 de dezembro de 2016. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA , no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 



 

RESOLVE : 
Art. 1° O artigo 2° da Instrução Normativa SF n° 32, de 19 de dezembro de 2016, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 
“Art. 2° .................................. 
§ 1° ....................................... 
.............................................. 
IV - agentes, corretores ou intermediários de bens imóveis. 
§ 2° As informações sobre as unidades imobiliárias efetivamente transacionadas no mês deverão ser 
declaradas na DAI até o dia 15 (quinze) do segundo mês subsequente ao da transação. 
..........................................” (NR) 
Art. 2° Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, 
relativamente ao inciso IV do § 1°do artigo 2° da Instrução Normativa SF n° 32, de 19 de dezembro 

de 2016, a partir de 1° de agosto de 2017. 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM N° 012, DE 29 DE JUNHO DE 2017-(DOM de 
30.06.2017) 
Revoga a Instrução Normativa SF/SUREM n° 06, de 22 de junho de 2011. 
 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
RESOLVE: 
Art. 1° Fica revogada a Instrução Normativa SF/SUREM n° 06, de 22 de junho de 2011. 
Art. 2° Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

PORTARIA SF/SUREM N° 037, DE 27 DE JUNHO DE 2017 - (DOM de 28.06.2017) 
 

Dispõe sobre o sorteio de prêmios para tomador de serviço identificado na NFS-e 
 
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 3°-A da Lei n° 14.097/2005, e no artigo 8°, I, “a”, da Instrução 

Normativa SF/SUREM n° 09, de 01 de agosto de 2011, 
RESOLVE: 
Art. 1° Para o sorteio número 71 do Programa Nota Fiscal Paulistana, foram gerados 1.440.341 
bilhetes eletrônicos, os quais podem ser consultados no endereço eletrônico 
http://notadomilhao.prefeitura.sp.gov.br. 
Parágrafo único. Com o objetivo de assegurar a integridade do arquivo eletrônico que contém a 
relação de todos os números dos bilhetes e seus respectivos titulares, foi gerado o “hash” 
e73e7c41e301ddcadb869ae5f634ec43; 
Art. 2° O código “hash” mencionado no artigo 1° refere-se à codificação gerada pelo algoritmo 
públicodenominado “Message Digest Algorithm 5 - MD5”. 
Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. 

 
 

4.00 ASSUNTOS DIVERSOS 
4.01 CEDFC--ARTIGOS / COMENTÁRIOS 
 

Luz e Sombra 

http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2_p1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2_p1_iv
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2_p2
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2_p1_iv
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2_p1
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php#art2
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/16/in/in_sf_032_2016.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/11/in/in_sf_surem_006_2011.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg05/leis_05/lei14097_sp_2005.asp#art3a
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-sp/leg05/leis_05/lei14097_sp_2005.asp
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/11/in/in_sf_surem_009_2011.php#art8
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/11/in/in_sf_surem_009_2011.php#art8_i
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/11/in/in_sf_surem_009_2011.php#art8_i_a
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/11/in/in_sf_surem_009_2011.php
http://www.econeteditora.com.br/icms_sao_paulo/leg-municipal-sp/11/in/in_sf_surem_009_2011.php


 

Durante o processo de integração, os recém contratados Paulo e Carlos visitavam os diferentes 
departamentos da empresa, e ao serem apresentados ao João, um respeitado gerente que os 
chamou para tomar um café, Carlos lhe perguntou: 
 
– João, que tipo de pessoas trabalha aqui? 
 
– Antes de responder, quero saber que tipo de pessoas trabalhava na empresa de onde você vem – 
Replicou João. 
 
– Ah! Lá as pessoas eram muito egoístas e desonestas. Estou muito feliz por ter saído de lá. 
 
E João comentou: 
 
– Poxa, sinto dizer, mas você vai encontrar aqui o mesmo tipo de pessoas. 
 
João então olhou para Paulo, que observava calado a conversa, e perguntou: 
 
– E você Paulo? Que tipo de pessoas trabalhava na empresa de onde você vem? 
 
– Ah João, um grupo extraordinário de pessoas. Gente amiga, honesta, trabalhadora. Fiquei muito 
triste por ter que deixá-las. 
 
E João então completou: 
 
– Fico feliz por você, porque o mesmo tipo de pessoas você encontrará por aqui! 
Inconformado e sem entender nada, Carlos comentou: 
 
– Como assim? Como é possível isso! Afinal, que tipo de pessoas trabalha aqui? 
 
– Vocês encontrarão aqui o mesmo tipo de pessoas que trazem dentro de si. 
 
Não seria preciso dizer, mas não existem pessoas perfeitas. Você, eu e todos os habitantes do 
planeta têm “luz” e “sombra”, comportamentos e atitudes, em nosso ponto de vista, “aprováveis” ou 
“reprováveis”. Por isso, assim como a maioria das coisas na vida, a maneira com que enxergarmos e 
valorizamos as pessoas e ambientes à nossa volta é, acima de tudo, uma escolha. E essa escolha 
influenciará diretamente na vontade e motivação em fazer parte desse lugar. 
 
Por isso, quem é capaz de enxergar apenas a “sombra” das pessoas e dos lugares por onde passa ou 
passou, provavelmente projetará essa mesma “sombra” por onde passar, porque a “sombra”, de 
fato, não está nas pessoas ou nos lugares; a “sombra” não está do lado de fora; a “sombra” está na 
escolha em não enxergar a “luz”, que também está presente. 
 
Qual tem sido a sua escolha? 
 
Um Grande Abraço, 
Marco Fabossi 

 

Aviso de não emissão de boletos de TFE 2017 
Prezado Contribuinte,  



 

 
A Subsecretaria da Receita Municipal vem informar por meio deste comunicado que não serão 
enviados boletos impressos para o pagamento da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos - TFE de 
2017 cujo vencimento é dia 10/07/2017.  
 
Para efetuar o pagamento será necessário acessar o DUC - Demonstrativo Unificado do Contribuinte 
disponível no endereço eletrônico https://duc.prefeitura.sp.gov.br  
 
Caso não possua acesso ao DUC, acesse 
https://www3.prefeitura.sp.gov.br/damsp_tfe/App/f002_dados.aspx para a emissão do novo 
documento de arrecadação.  
 
Sobre os pagamentos em atraso incidirão acréscimos legais, que serão calculados automaticamente 
no momento da emissão do documento.  
 
Alertamos que a falta de pagamento de tributos nos prazos regulamentares sujeita inclusão do 
contribuinte no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, nos termos da Lei nº 14.094, de 
06/12/05.  
 
Caso já tenha efetuado o pagamento ou não seja contribuinte desta taxa, favor desconsiderar esta 
mensagem.  
 
Canais de atendimento: www.prefeitura.sp.gov.br/TFE 
 
Núcleo de Informação: ni@prefeitura.sp.gov.br  
 
Atendimento telefônico: 156  
 
Atendimento presencial: Vale do Anhangabaú, 206 - exclusivamente mediante agendamento 
eletrônico disponível no endereço: www.prefeitura.sp.gov.br/agendamentos 

 

ICMS-ST – São Paulo altera relação de produtos sujeitos à Substituição Tributária 
  
 
Governo paulista altera relação de produtos sujeitos ao ICMS Substituição Tributária 
 
A alteração da relação de produtos sujeitos à Substituição Tributária do ICMS veio com a publicação 
do Decreto nº 62.644/2017 (DOE-SP de 28/06). 
 
Com a publicação do Decreto n º 62.644/2017: 
 
– alguns itens foram alterados; 
 
– outros produtos foram acrescentados à relação, como por exemplo: baús, malas e maletas para 
viagem – NCM 4202.1 e 4202.9, e CEST 19.005.01;”, item acrescentado ao § 1º do artigo 313-Z13 do 
RICMS/00; 
 
– e por último, alguns produtos foram excluídos do regime de substituição tributária, com a 
revogação dos seguintes dispositivos: 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/agendamentos


 

 
– item 2 do do §2º do artigo 295 do RICMS/00: acessórios, como casquinhas, copos descartáveis, 
copinhos, taças, pazinhas, colheres plásticas, xaropes, coberturas e farofas, desde que, na operação 
praticada pelo sujeito passivo por substituição, integrem ou acondicionem os sorvetes de que trata o 
inciso I; e 
 
– item 2-A do § 1º do artigo 313-S: Tubos e válvulas, eletrônicos, de cátodo quente, cátodo frio ou 
fotocátodo (por exemplo, tubos e válvulas, de vácuo, de vapor ou de gás, ampolas retificadoras de 
vapor de mercúrio, tubos catódicos, tubos e válvulas para câmeras de televisão), 8540. 
 
As alterações realizadas na relação de produtos sujeitos ao ICMS-ST somente entrarão em vigor a 
partir de 1º de agosto de 2017. 
Fonte: Siga o Fisco 

 

ICMS – SP cria Regime Especial para açougues 
 
Governo paulista por meio do Decreto nº 62.647/2017 institui regime especial de ICMS, para 
contribuintes não optantes pelo Simples Nacional, que tenham como atividade o comércio varejista 
de carnes (açougues) 
 
Governo paulista institui regime especial de ICMS para contribuintes não optantes pelo Simples 
Nacional, que tenham como atividade o comércio varejista de carnes (açougues) 
 
O regime especial de ICMS para o comércio varejista de carnes veio com a publicação do Decreto nº 
62.647/2017 (DOE-SP de 28/06) e a adesão veda o aproveitamento de quaisquer outros créditos do 
imposto. 
 
Com esta medida, o contribuinte do ICMS que exercer atividade econômica de comércio varejista de 
carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou 
temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno 
(açougues), CNAE 4722-9/01, e que utilize Equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF ou Nota 
Fiscal emitida por sistema eletrônico de processamento de dados, poderá apurar o imposto devido 
mensalmente mediante a aplicação do percentual de 4% (quatro por cento) sobre a receita bruta 
auferida no período, em substituição ao regime de apuração do ICMSprevisto no artigo 47 da Lei n° 
6.374, de 1° de março de 1989 (sistema de débito e crédito do imposto). 
 
Regras do regime especial: 
 
1 – considera-se receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações em conta 
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações em conta alheia, não 
incluído o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, o das vendas canceladas e o dos 
descontos concedidos incondicionalmente; e 
 
2 – tratando-se de contribuinte que promova, além do comércio varejista de carnes (açougues), 
outra espécie de operação ou prestação sujeita ao ICMS, o regime especial de tributação de que 
trata este artigo somente se aplica se o comércio varejista de carnes (açougues) constituir-se 
atividade preponderante. 
 
Não se incluem na receita bruta: 



 

 
1 – o valor das operações ou prestações não tributadas por disposição constitucional; 
 
2 – o valor das operações ou prestações submetidas ao regime jurídico-tributário de sujeição passiva 
por substituição com retenção do imposto. 
 
Procedimentos para adesão ao regime e implicações 
 
I – o Regime Especial é opcional, devendo o contribuinte declarar formalmente a opção, por todos os 
estabelecimentos localizados neste Estado, em termo no Livro Registro de Utilização de Documentos 
Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO, devendo a renúncia a ela ser objeto de novo termo, que 
produzirá efeitos, em cada caso, por período não inferior a 12 (doze) meses, contados do primeiro 
dia do mês subsequente ao da lavratura do correspondente termo. 
 
II – veda o aproveitamento de quaisquer outros créditos do imposto; e 
 
III – veda a cumulação com quaisquer outros benefícios fiscais previstos na legislação. 
 
Simples Nacional 
 
Este regime especial não se aplica ao contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
– “Simples Nacional”. 
 
De acordo com o governo, tal medida visa simplificar a apuração do ICMS devido mensalmente, além 
de aprimorar o controle e a fiscalização desse setor, mediante a fixação de um percentual de 
tributação sobre a receita bruta auferida, em substituição ao cotejo entre o imposto devido sobre as 
operações tributadas e os créditos fiscais das operações anteriores. 
 
Fonte: Siga o Fisco 

 

CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. 
INCIDÊNCIA. 

 
Associação sem fins lucrativos a que se refere o art. 15 da Lei nº 9.532, de 1997, está sujeita à 
contribuição para o PIS/PASEP com base na folha de salários, à alíquota de 1% (um por cento). 
 
Dispositivos Legais: Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 13, inc. IV. 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 171, DE 3 DE JULHO DE 2015. 
 
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS 
 
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ISENÇÃO. 
 
Associação sem fins lucrativos, que satisfaça os requisitos legais previstos no art. 15 da Lei nº 9.532, de 
1997, tem isenção da COFINS em relação às receitas relativas às atividades próprias.  
 



 

Contudo, receita financeira não se enquadra no conceito de “receita própria”, por escapar àquelas 
expressamente mencionadas no § 2º do art. 47 da IN SRF nº 247, de 2002. 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 171, DE 3 DE JULHO DE 2015. 
 
Dispositivos Legais: Medida Provisória nº 2.158-35, de 2001, art. 14, inc. X; Lei nº 10.833, de 2003, art. 
10; IN SRF nº 247, de 2002, arts. 9º e 47. 
 
 KARINA ALESSANDRA DE MATTERA GOMES  
 
Chefe 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF08 Nº 8.041, DE 09 DE MAIO DE 2017 - DOU de 28/06/2017, seção 1, 
pág. 31 
 
Sociedades de Advogados podem contratar ouras Sociedades sem perder a condição de SUP 
 
Segue abaixo a base legal a respeito da possibilidade de as sociedades de advogados contratarem outras 
sociedades (correspondentes) para a realização do trabalho de advocacia. 
 
A previsão pode ser confirmada através no § 9º, Inciso VI do Art. 199 do Decreto 56.235/2015, cujo link 
segue abaixo. 
  
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//arquivos/secretarias/financas/legislacao/Decreto-56235-2015-CLT.pdf 
 

DCTF: Receita esclarece dúvida sobre Instrução Normativa nº 1.646 
 
Atendendo a questionamentos enviados para Fenacon sobre DCTF, a Receita Federal enviou a 
seguinte orientação: 
  
1. A Instrução Normativa RFB nº 1.646, de 30 de maio de 2016, realizou adequações na Instrução 
Normativa RFB nº 1.599, de 11 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a Declaração de Débitos e 
Créditos Tributários Federais (DCTF), e na Instrução Normativa RFB nº 
1.605, de 22 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica 
(DSPJ) – Inativa 2016, com o intuito de unificar e uniformizar informações prestadas à Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB). 
 
2. Anteriormente, as informações relativas à inatividade ou a falta de débitos a declarar de uma 
pessoa jurídica podiam ser obtidas na DCTF ou na DSPJ - Inativa, essa situação obrigava que as 
pessoas jurídicas não sujeitas ao Simples Nacional acompanhassem as normas de duas declarações 
para o cumprimento adequado de suas obrigações acessórias. 
 
3. Quando a situação de inatividade ocorresse no curso do ano-calendário, a pessoa jurídica estaria 
obrigada ainda à entrega de DCTF e somente no segundo ano subsequente ao fato teria 
oportunidade de informar tal situação à RFB por meio da DSPJ - Inativa. 
 
4. Para se evitar estas situações, as informações relacionadas à inatividade de pessoas jurídicas 
passaram a ser declaradas unicamente na DCTF, nos moldes da informação sobre a inexistência de 
débitos a declarar. Com isso, a DSPJ - Inativa poderá ser extinta a partir do ano de 2017. 



 

 
5. De acordo com as novas regras, as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar ou que 
passem se enquadrar na situação de inatividade deixam de apresentar DCTF a partir do 2º (segundo) 
mês em que permanecerem nessas condições.  
 
Excepcionalmente elas deverão apresentar DCTF relativas: 
 
- ao mês de janeiro de cada ano-calendário; 
 
- ao mês de ocorrência dos seguintes eventos: extinção, incorporação, fusão e cisão parcial ou total; 
 
- ao último mês de cada trimestre do ano-calendário, quando no trimestre anterior tenha sido 
informado que o pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) seria efetuado em quotas; e 
 
- ao mês subsequente ao da publicação da Portaria Ministerial que comunicar a oscilação da taxa de 
câmbio, na hipótese de alteração da opção pelo regime de competência para o regime de caixa 
prevista no art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.079, de 3 de novembro de 2010. 
  
6. Com exceção dos casos acima informados, as pessoas jurídicas que não tenham débitos a declarar 
e as inativas voltarão a apresentar DCTF apenas a partir do mês em que possuírem débitos. Não 
haverá, então, distinção entre as obrigações acessórias a serem cumpridas pelas pessoas jurídicas 
que não tenham débitos a declarar e pelas pessoas jurídicas inativas. 
 
7. Para uma pessoa jurídica que permaneça sem débitos a declarar ou na situação de inatividade por 
repetidos exercícios, bastará a entrega da DCTF relativa ao mês de janeiro para manter sua inscrição 
no CNPJ na situação ativa. 
  
8. Excepcionalmente para o ano-calendário de 2016, como não havia previsão de apresentação da 
DCTF de janeiro por pessoas jurídicas inativas, estabeleceu-se a regra de que a DCTF de janeiro de 
2016 deverá ser apresentada até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês de julho de 2016.  
 
Trata-se da prestação da informação de inatividade do ano-calendário de 2016, que somente seria 
apresentada em março de 2017, caso a DSPJ – Inativa ainda existisse. Em março de 2017, a pessoa 
jurídica que não tiver débitos a declarar ou estiver inativa irá apresentar a DCTF de janeiro relativa ao 
ano-calendário de 2017 e, então, as obrigações estarão totalmente unificadas nesta declaração 
também no que concerne aos prazos de cumprimento. 
  
9. Observe-se que será permitida a entrega da DCTF de janeiro de 2016 sem utilização de certificado 
digital pelas empresas inativas que tenham apresentado a DSPJ - Inativa 2016. Esta dispensa se 
justifica para que os contribuintes tenham tempo hábil para obtenção do documento, uma vez que o 
Programa Gerador da Declaração (PGD) da DCTF exige a utilização de certificado digital e a DSPJ - 
Inativa 2016 podia ser apresentada sem a utilização desse dispositivo. 
 
10. A DSPJ - Inativa 2016 também era exigida das pessoas jurídicas inativas nos casos de extinção, 
incorporação, fusão ou cisão parcial ou total ocorridos no ano-calendário de 2016, mas, tendo em 
vista que DCTF nessas situações já deve ser apresentada, foram revogados os dispositivos da 
Instrução Normativa RFB nº 1.605, de 2015, que tratam da apresentação da DSPJ - Inativa 2016 na 
ocorrência desses eventos.  
 



 

Dessa forma, não serão mais aceitas DSPJ - Inativa 2016 referente a situações especiais ocorridas no 
ano de 2016, devendo ser entregue a DCTF correspondente à situação especial. 
 
11. Por fim, na Instrução Normativa RFB nº 1.599, de 2015, referente à DCTF, houve ainda um 
esclarecimento quanto à regra relativa à apresentação da declaração por Microempresas (ME) e 
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) e sujeitas à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).  
 
 A nova redação deixou mais clara a necessidade de apresentação de DCTF somente pelas empresas 
optantes pelo Simples Nacional que são do ramo de construção, ao delimitar a referência aos incisos 
IV e VII do caput do art. 7º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.  
 
Além disso, na apresentação da DCTF essas empresas devem declarar os valores referentes à CPRB, 
bem como os valores dos impostos e contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou 
responsável, de que tratam os incisos I, V, VI, XI e XII do § 1º do art. 13 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006. Esclarece-se, outrossim, que somente deverá haver a apresentação, por 
essas empresas, de DCTF relativa às competências em que houver valor de CPRB a informar. 
 
João Paulo Martins da Silva 
 
Coordenador-Geral de Arrecadação e Cobrança - Codac/Suara 
 
Fonte: LegisWebLink: https://www.legisweb.com.br/noticia/?id=18614  

 

3 dicas e 5 dúvidas sobre a entrega da ECF 
  
Confira aqui algumas orientações para não errar na hora de entregar a Escrituração Contábil Fiscal de 
2017. 
  
Mesmo faltando apenas pouco mais de um mês para o termino do prazo de entrega da Escrituração 
Contábil Fiscal, a ECF (que este ano deve ser feita até 31 de julho), muitas dúvidas ainda cercam o 
tema. 
 
E o cenário se torna ainda mais complexo diante das diversas alterações que o governo segue 
fazendo no Sped. 
 
Recentemente, por exemplo, a Receita Federal disponibilizou em seu site a versão 3.0.1 do programa 
validador da ECF. Nela, foram feitas seis alterações. 
  
Pensando nisso, relacionamos abaixo algumas dicas e dúvidas frequentes a cerca da geração e 
entrega da ECF e que podem auxiliar nessa reta final. Confira: 
 
Dicas 
 
 
 A ECF deve ser entregue em um único arquivo consolidando as informações de matriz e filiais (a 
Receita Federal não permite a entrega de mais de um arquivo, exceto em situações especiais como 
fusão, incorporação) 

https://www.legisweb.com.br/noticia/?id=18614


 

 
O período contábil deve estar corretamente encerrado. 
 
O arquivo da ECD, Escrituração Contábil Digital, entregue em maio deverá ser recuperado no PVA da 
ECF. Essa recuperação deve ser feita por todas as empresas obrigadas à entrega da ECD. 
 
Dúvidas freqüentes 
 
 Que está obrigado a entregar a ECF? 
   
A entrega da Escrituração Contábil Fiscal deve ser feita obrigatoriamente por todas as pessoas 
jurídicas tributadas pelo Lucro Real, Lucro Arbitrado e Lucro Presumido (inclusive as que conta com 
isenção e imunidade). 
 
As exceções são feitas para: 
  
      I.            As pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial; Unificado de Arrecadação de Tributos 
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de 
que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;       
 
  III.            Os órgãos públicos, às autarquias e às fundações públicas; e        
 
   V.            As pessoas jurídicas inativas de que trata a Instrução Normativa RFB nº 1.536, de 22 de 
dezembro 4 de 2014. 
 
 A IN em questão explica que são consideradas pessoas jurídicas inativas aquelas que não efetuaram 
qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no 
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano-calendário. 
 
Nesse caso, elas deverão apresentar a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (DSPJ) – Inativa. 
 
Além disso, caso a pessoa jurídica tenha Sociedades em Conta de Participação (SCP), cada SCP deverá 
preencher e transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica que é sócia ostensiva e o 
CNPJ/Código de cada SCP. 
 
 Qual o prazo de entrega da ECF? 
   
Em 2016 o governo publicou uma Instrução Normativa que alterou a data de entrega da ECF para o 
último dia útil do mês de julho. Em 2017, portanto,o prazo cairá no dia 31 de julho (uma segunda-
feira).  
 
Também foi modificado o prazo de entrega de situações especiais da ECF, sendo que situações 
especiais de janeiro a abril têm prazo até o dia útil do mês de julho, e situações especiais de maio a 
dezembro têm prazo até o último dia útil do 3º mês subsequente ao mês do evento. 
 
 
 
Quais são as multas e penalidades por entregar a ECF fora do prazo ou com erros 
de preenchimento? 
  



 

As empresas que estão obrigadas a enviar a ECF estão sujeitas à penalidades caso não façam a 
entrega, ou façam com erros e omissões. 
 
Para as companhias integrantes dos regimes tributários Lucro Presumido e Lucro Arbitrado, as 
sanções são: 
  
Multa de R$ 500 por mês-calendário ou fração (nos casos das empresas que estiverem no início de 
suas atividades, imunes ou isentas) ou R$ 1.500 por período igual nas demais empresas    
 
 Multa de 3% do valor das operações financeiras ou transações comerciais não inferiores a R$ 100 no 
caso de informações incompletas, imprecisas ou omitidas.    
 
Já no caso das empresas tributadas pelo Lucro Real, as multas podem ser limitadas a 10% do lucro 
líquido, o que representa R$ 100 mil no caso de micro e pequenas empresas e até R$ 5 milhões para 
as demais empresas. 
 
Como fazer uma retificação na ECF? 
 
É possível fazer a retificação de uma Escrituração Contábil Fiscal depois de até 5 anos. Mas é preciso 
ter atenção já que, ao retificar uma ECF, é possível que as escriturações de anos seguintes também 
precisem de correções, por conta do controle de saldos. 
  
Para fazer a retificação da ECF, é preciso preencher o campo 12 do registro 0000 (0000. 
RETIFICADORA) com “S” (ECF Retificadora). 
  
O procedimento então é: 
  
1.    Exportar o arquivo da ECF original; 
 
2.    Abrir o arquivo da ECF exportado em um programa tipo “bloco de notas”; 
 
3.    Alterar com campo 12 do registro 0000 para “S” (ECF retificadora) – também é possível fazer as 
correções neste momento, mas caso prefira fazer no próprio programa da ECF, salve o arquivo; 
 
4.    Importar o arquivo da ECF retificadora; 
 
5.    Fazer a correção dos dados no programa da ECF; 
 
6.    Validar; 
 
7.    Assinar; e 
 
8.    Transmitir a ECF retificadora. 
      
Como deve ser feito o Plano de Contas e o seu Mapeamento na ECF? 
 
A ECF recupera o plano de contas do último período existente na ECD e, o fato de uma conta não 
possuir saldos ou movimentação em um período, não significa que a conta não deve ser informada 
no plano de contas. 
 



 

O plano de contas deve retratar o conjunto e a estrutura de todas as contas passíveis de utilização na 
contabilidade da entidade. 
 
O mapeamento das contas contábeis da entidade para as contas referenciais é feito somente em 
relação às contas analíticas, sendo que contas sintéticas não devem ser mapeadas. 
  
Fonte: http://blogskill.com.br/3-dicas-e-5-duvidas-sobre-entrega-da-
ecf/?utm_source=Comunidade+Skill&utm_campaign=2671d0762a-
RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b66f220518-2671d0762a-
109539733#.WVT0o4TyvIU  

 

Bancos devem pedir comunicação prévia de 3 dias para saque a partir de R$ 50 mil  
 
O Banco Central alterou nesta quarta-feira, 28, por meio da Circular nº 3.839, as regras para saques 
de dinheiro em espécie no Brasil.  
 
Pelas novas regras, os bancos deverão requerer de seus clientes uma comunicação prévia, com três 
dias de antecedência, para realização de saques em espécie no valor igual ou superior a R$ 50 mil.  
 
Atualmente, essa comunicação ocorre com apenas um dia de antecedência, para saques no valor 
igual ou superior a R$ 100 mil. A nova regra passa a valer dentro de 180 dias. 
 
Além disso, as instituições financeiras serão obrigadas a informar ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf) as comunicações prévias aos saques e as transações em espécie em 
valor igual ou superior a R$ 50 mil. 
 
De acordo com nota distribuída pelo BC, a respeito da circular, os ajustes decorrem de discussões 
realizadas no âmbito da “Ação 13/2016” da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). 
 
Formada por vários órgãos do poder público, em diferentes instâncias, a ENCCLA é a principal rede 
de discussões para a formulação de políticas públicas voltadas ao combate aos crimes de corrupção e 
lavagem. O voto em questão busca aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações 
envolvendo recursos em espécie. 
Estadão – 29/06/17 

 

Estabilidade da gravidez vale também para contratos temporários, afirma TST 
 
Trabalhadora que está grávida tem direito a estabilidade mesmo que seu contrato seja de prazo 
determinado.  
 
Com esse entendimento, a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho condenou duas empresas a 
pagar indenização correspondente ao período de estabilidade provisória a uma funcionária 
dispensada ao fim do contrato por prazo determinado, mesmo estando grávida. 
 
 Trabalhadora avisou seu superior da gravidez. Mesmo assim, foi dispensada devido ao fim do 
contrato.  
 

http://blogskill.com.br/3-dicas-e-5-duvidas-sobre-entrega-da-ecf/?utm_source=Comunidade+Skill&utm_campaign=2671d0762a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b66f220518-2671d0762a-109539733#.WVT0o4TyvIU
http://blogskill.com.br/3-dicas-e-5-duvidas-sobre-entrega-da-ecf/?utm_source=Comunidade+Skill&utm_campaign=2671d0762a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b66f220518-2671d0762a-109539733#.WVT0o4TyvIU
http://blogskill.com.br/3-dicas-e-5-duvidas-sobre-entrega-da-ecf/?utm_source=Comunidade+Skill&utm_campaign=2671d0762a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b66f220518-2671d0762a-109539733#.WVT0o4TyvIU
http://blogskill.com.br/3-dicas-e-5-duvidas-sobre-entrega-da-ecf/?utm_source=Comunidade+Skill&utm_campaign=2671d0762a-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b66f220518-2671d0762a-109539733#.WVT0o4TyvIU


 

A turma reformou decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), que considerou que, 
devido à modalidade do contrato, ela não tinha direito à estabilidade de emprego. 
 
A trabalhadora foi contratada em agosto de 2013 por uma das empresas como divulgadora de fotos 
de pontos comerciais anunciados por um site. Em dezembro, ao constatar a gravidez, disse que 
comunicou imediatamente o fato ao supervisor direto, que informou que a relação de emprego iria 
terminar em janeiro, conforme o contrato estabelecido por prazo determinado.  
 
Segundo o relator do recurso, ministro Guilherme Caputo Bastos, a trabalhadora tem direito à 
estabilidade provisória, mas a garantia somente autoriza a reintegração se esta ocorrer durante o 
período do benefício.  
 
Esgotado esse tempo, como no caso, ela tem direito ao pagamento dos salários entre a data da 
dispensa até cinco meses após o parto. 
 
Com informações da Assessoria de Imprensa do TST.  
Processo RR-467-70.2015.5.02.0034 
Revista Consultor Jurídico 

 

PIS e COFINS: Receita Esclarece Dúvidas dos Contribuintes 
 
Através de várias soluções de consulta publicadas nesta semana, a Receita Federal esclareceu 
dúvidas dos contribuintes sobre a tributação do PIS e da COFINS. 
  
Selecionamos algumas destas consultas: 
 
Créditos PIS e COFINS – Depreciação do Imobilizado 
 
Na atividade de prestação de serviços de transportes rodoviários de cargas, desde que atendidas as 
demais exigências legais, é admitido o desconto de créditos do PIS/COFINS sobre os encargos de 
depreciação de tanque de combustível e de bomba de abastecimento, incorporados ao ativo 
imobilizado, adquiridos para abastecer a frota de veículos que executa o transporte rodoviário de 
cargas. 

 
 

eSocial deve estar no topo das prioridades do RH 
 
Empresas de tecnologia para RH estão investindo muito na adaptação de seus produtos para esta 
nova realidade 
  
Em tempos de eSocial no Brasil, os processos trabalhistas tomaram a dianteira na lista de prioridades 
das empresas. Uma simples analogia resume: é como se fosse uma Pirâmide de Maslow do RH.  
 
Ou seja, eSocial é a necessidade básica. Diante desse projeto tecnológico federal ambicioso, digno de 
ser benchmarking para qualquer país de primeiro mundo, as atenções estão voltadas para a geração 
de 45 layouts de registros que contêm absolutamente todas as informações de movimentações das 
pessoas dentro das organizações. 
 



 

Nada vai ficar de fora. E tudo isso dentro do tempo e respeitando as precedências legais. Realmente, 
temos que correr. Empresas de tecnologia para RH estão investindo muito na adaptação de seus 
produtos para esta nova realidade, e feito um intenso trabalho de conscientização dos seus clientes 
sobre essa nova demanda, pois se sabe que nem todos estão por dentro das mudanças e dos riscos 
ligados ao não cumprimento dessa nova regra.  
 
Por outro lado, as empresas no Brasil também devem se preparar, pois a data de entrada em vigor 
do eSocial está cada dia mais próxima e, ao que tudo indica, não sofrerá mais adiamentos. 
 
 Mas voltemos à pirâmide. Maslow nos ensina que, atendidas as necessidades básicas, as pessoas 
vão em busca do atendimento das suas mais próximas e urgentes necessidades. E quais são elas para 
o RH? Segundo dados deste ano, do Instituto Gallup, nos EUA, o custo da má gestão e a perda de 
produtividade dos funcionários desengajados está entre US$ 960 bilhões e US$ 1,2 trilhão por ano.  
 
Situação que fica ainda mais crítica quando descobrimos que 60% dos gestores de recursos humanos 
dizem não possuir programas adequados para medir e melhorar o engajamento dos funcionários nas 
empresas onde atuam, de acordo com estudo Tendências Mundiais para o Capital Humano da 
Deloitte, de 2015. 
 
O RH tem então a urgência (mais uma?!) de promover estes alinhamentos: auxiliar a gestão da 
empresa na obtenção de maior produtividade e eliminação do desperdício da força de trabalho. Mas 
como resolver essa questão? 
 
Em primeiro lugar, procurando muito e escolhendo bem. Estamos falando aqui de uma relação entre 
pessoas. Que pode ser física ou jurídica (que nada mais é do que uma coleção de pessoas físicas). 
Ambos os lados têm que, acima de tudo, comungar dos mesmos valores. Esse é o primeiro sinal de 
sintonia e de que as coisas correrão bem ou não.  
 
Sugiro fortemente que os candidatos avaliem a cultura da empresa para a qual estão se 
candidatando, assim como esse deve ser o primeiro item a ser avaliado em um candidato. Além 
disso, a empresa deve estabelecer, a partir de sua estratégia desdobrada, quais os conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para as pessoas que ali trabalharão e procurar os talentos mais 
adequados a esses requisitos. 
 
Eu continuaria escalando a pirâmide procurando remunerar adequadamente cada um dos 
profissionais da companhia. Mas o que é o adequado? Por meio de sucessivas avalições de 
competências e desempenho, obtemos essa resposta, podendo, então, promover uma política de 
remuneração justa, dar e registrar feedbacks e promover o desenvolvimento contínuo das pessoas. 
Também por meio dessas avaliações, eu continuo escalando a pirâmide, encontrando os gaps de 
conhecimento e traçando uma trilha de aprendizagem (que pode ser por meio de games), que seria 
retroalimentada com os resultados dos treinamentos aplicados. 
  
Em volta dessa pirâmide, haveria uma forma de mensurar e analisar todas essas informações de 
forma integrada, trazendo até mesmo dicas e sugestões de ações de acordo com as informações 
obtidas, comparando-as com benchmarkings do mercado.  
  
Imaginando dessa forma fica muito difícil estabelecer prioridades ou precedências de necessidades, 
mas aqui fica a dica: não desejemos nada menos do que isso para nos auxiliar na gestão da nossa 
gente. 
 



 

http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/esocial-deve-estar-no-topo-das-prioridades-
do-rh/119930/  
 
A EFD Reinf está chegando, entenda como atender a essa nova obrigação 

  
 

A EFD Reinf não é mais uma obrigação que está só no papel.  
 
 Com a vinda da IN 1.701/17 sistematizando as empresas obrigadas a entrega, e com a recente 
publicação dos novos manuais em 25/05 no portal do SPED, os contribuintes já tem de começar a se 
preparar para esse novo envio. 
 
A entrega da EFD Reinf se iniciará a partir de 01 de janeiro de 2018 para as pessoas jurídicas com 
faturamento em 2016 superior a 78.000.000,00 e a partir de julho de 2018 para as empresas com 
faturamento inferior a este montante. 
 
Apesar de ser uma nova ramificação do projeto SPED, na Reinf devem ser entregues mensalmente 
até o dia 20, algumas informações que já eram declaradas mas em outros formatos. 
 
Basicamente a entrega da EFD Reinf vai compor: 
  
Apuração da CPRB - que atualmente é entregue no EFD Contribuições. 
 
Informações de contribuição previdenciária recolhida nas prestações e contratações de serviços. 
 
As retenções nas fontes de PIS, Cofins, CSLL e IRRF - que já eram entregues de forma anual na DIRF. 
 
Informações a respeito da venda da produção rural por pessoas jurídicas. 
 
E recursos recebidos, transferidos de associações desportivas, bem como realização de espetáculos 
desportivos. 
 
Em resumo a EFD Reinf é uma declaração onde o contribuinte informará de forma separada por 
evento, as retenções sem relação com o trabalho e os dados para apuração da CPRB. 
 
Com essas informações, o portal da EFD Reinf transmitirá os dados para a DCTD Web, e por meio 
desta, o contribuinte poderá retirar as guias para pagamentos destes impostos. 
 
Originalmente a EFD Reinf estava englobada dentro do eSocial, mas como os dados pertinentes a ela 
são diferentes do que propõe o escopo do eSocial, foi decidido separar estes dados de retenções e 
apuração da CPRB em uma declaração a parte. 
 
Para as empresas obrigadas a EFD Reinf, os eventos maiores e mais complexos, serão o R-2010 e R-
2020 e R-2070, que são relativos aos serviços emitidos e tomados pela empresa, com retenção da 
contribuição, e as demais retenções de PIS, COFINS, CSLL e IRRF. 
 
Para atender ao que a Escrituração Fiscal Digital das Retenções, exigirá nestes eventos, os 
contribuintes que antes enviavam essas informações na DIRF, deverão informar não somente as 
retenções totalizadas por mês, mas deverão ser discriminadas as notas no caso dos eventos R-2010 e 



 

R-2020. O evento R-2070 não é muito diferente do que é entregue hoje da DIRF, só que ele será 
mensal e não anual. 
 
Então indiferente o tamanho da empresa, se ela estiver obrigada a entrega da EFD Reinf, já é 
interessante começar a se preparar desde já, pois este novo módulo do SPED será mais complexo e 
volumoso do que estamos acostumados quando declaramos retenções e a apuração da CPRB. 
 
http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2017/06/a-efd-reinf-esta-chegando-entenda-como.html  
 

Criação do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) 
  
O Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído através da publicação da Medida 
Provisória nº 783 em 31 de maio de 2017, permite a quitação de débitos de natureza tributária ou 
não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, de pessoas físicas e jurídicas, inclusive objeto de 
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda 
provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação desta Medida Provisória, desde 
que o requerimento seja efetuado até o dia 31 de agosto de 2017. 
 
 No que implica a adesão ao PERT? 
  
1) A confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de 
contribuinte ou responsável e por ele indicados para compor PERT, nos termos dos art. 389 e art. 395 
da Lei nº13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil; 
 
2) O dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no PERT e os débitos 
vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou não em Dívida Ativa da União; 
 
3) A vedação da inclusão dos débitos que compõem o PERT em qualquer outra forma de 
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14-A da Lei nº 10.522, de 19 
de julho de 2002 (Parcelamento Ordinário); e 
 
4) O cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.  
 
Importante: O deferimento do pedido de adesão ao PERT fica condicionado ao pagamento do valor à 
vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento, 
observando-se que o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de 
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para 
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da 
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% relativamente ao mês em que o 
pagamento for efetuado. 
  
Quais as modalidades no âmbito da Receita Federal do Brasil (RFB)? 
 
I – Pagar à vista e em espécie de, no mínimo, 20% da dívida consolidada, sem redução, em 5 parcelas 
mensais e sucessivas, no período de agosto a dezembro/2017 e liquidar o saldo remanescente com 
créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - 
CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil; 
 



 

II – Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas, calculadas de 
modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada: 
  
a) da 1ª à 12ª prestação - 0,4% (4,80% da dívida consolidada no 1º ano); 
 
b) da 13ª à 24ª prestação - 0,5% (6,00% da dívida consolidada no 2º ano); 
 
c) da 25ª à 36ª prestação - 0,6% (7,20% da dívida consolidada no 3º ano); e 
 
d) da 37ª em diante - percentual correspondente ao saldo  remanescente, em até 84 prestações 
mensais e sucessivas.  
  
III – Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem 
redução, em 5 parcelas mensais e sucessivas, no período de agosto à dezembro/2017; e 
 
– o restante: 
 
a) em parcela única: liquidada integralmente em janeiro/2018, com redução de 90% dos juros de 
mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas? 
 
b) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com 
redução de 80% dos juros de mora e de 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas? Ou 
 
c) parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com 
redução de 50% dos juros de mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada 
parcela calculada com base no valor correspondente a 1% da receita bruta da pessoa jurídica, 
referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 do 
total da dívida consolidada. 
 
Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no item III, ficam assegurados aos 
devedores com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de 
reais): 
 
Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 7,5% da dívida consolidada, sem reduções, podendo 
esse pagamento ser feito em cinco parcelas, de agosto a dezembro de 2017, a razão de 1,5% ao mês, 
e o restante nas seguintes modalidades: 
 
·         Liquidação integral em janeiro de 2018, com redução de 90% dos juros de mora e 50% das 
multas de mora, de ofício ou isoladas; ou 
   
·         Parcelado em até 145 parcelas, a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% dos juros de 
mora e 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou    
 
·         Parcelado em até 175 parcelas, a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% dos juros de 
mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, não podendo cada uma das parcelas ser 
inferior a 1% da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do 
pagamento. 
 
Após a aplicação das reduções de multa e juros, o contribuinte tem a possibilidade de utilização de 
créditos de prejuízo fiscal e da base de cálculo da CSLL e de outros créditos próprios relativos a 



 

tributos administrados pela RFB, com a liquidação do saldo remanescente, em espécie, pelo número 
de parcelas previstas nas modalidades acima. 
 
Quais as modalidades no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)? 
 
I – Pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas, calculadas de 
modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada: 
 
a) da 1ª à 12ª prestação - 0,4% (4,80% da dívida consolidada no 1º ano); 
 
b) da 13ª à 24ª prestação - 0,5% (6,00% da dívida consolidada no 2º ano); 
 
c) da 25ª à 36ª prestação - 0,6% (7,20% da dívida consolidada no 3º ano); e 
 
d) da 37ª em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em até 84 prestações 
mensais e sucessivas.  
  
Importante: Na PGFN inexiste o benefício fiscal de utilização de créditos de prejuízos fiscais e base de 
cálculo negativa de CSLL, em qualquer modalidade de parcelamento. 
 
II – Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem 
redução, em 5 parcelas mensais e sucessivas, no período de agosto à dezembro/2017; e 
 
– o restante: 
 
a) em parcela única: liquidada integralmente em janeiro/2018, com redução de 90% dos juros de 
mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% dos encargos legais, inclusive 
honorários advocatícios? 
 
b) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com 
redução de 80% dos juros de mora e de 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% dos 
encargos legais, inclusive honorários advocatícios ? ou 
 
c) parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro/2018, com 
redução de 50% dos juros de mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e dos 
encargos legais, inclusive honorários advocatícios, sendo cada parcela calculada com base no valor 
correspondente a 1% da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior 
ao do pagamento, não podendo ser inferior a 1/175 do total da dívida consolidada. 
  
Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no item II, ficam assegurados aos devedores 
com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais): 
 
Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 7,5% da dívida consolidada, sem reduções, podendo 
esse pagamento ser feito em cinco parcelas, de agosto a dezembro de 2017, a razão de 1,5% ao mês, 
e o restante: 
 
·         Liquidação integral em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% dos juros de 
mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% dos encargos legais, inclusive 
honorários advocatícios; ou 
        



 

·         Parcelado em até 145 parcelas, a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% dos juros de 
mora e 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de 25% dos encargos legais, inclusive 
honorários advocatícios; ou 
 
 
·         Parcelado em até 175 parcelas, a partir de janeiro de 2018, com redução de 50% dos juros de 
mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, e dos encargos legais, inclusive honorários 
advocatícios, não podendo cada uma das parcelas ser inferior a 1% da receita bruta da pessoa 
jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento. 
 
Após a aplicação das reduções de multa e juros, a possibilidade de oferecimento de doação em 
pagamento de bens imóveis, desde que previamente aceita pela União. 
  
O que pode causar a exclusão do PERT? 
 
Implicará a exclusão do devedor do programa e a exigibilidade imediata do total do débito 
confessado e ainda não pago, e a execução automática da garantia prestada: 
 
a) a falta de pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas; 
 
b) a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas; 
 
c) a constatação, pela RFB ou pela PGFN, de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do 
sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento; 
  
d) a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante; 
  
e) a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, nos termos da Lei nº 
8.397/1992; 
 
f) a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); ou 
  
g) a inobservância da vedação de inclusão dos débitos que compõem o PERT em qualquer forma de 
parcelamento posterior, por 3 meses consecutivos ou 6 alternados. 
 
Como a DPC pode ajudar a sua empresa? 
 
A Domingues e Pinho Contadores possui equipe especializada pronta para assessorar sua empresa 
nos procedimentos relacionados ao Pert. Entre em contato através do e-mail dpc@dpc.com.br. 
Por Cristiano Gonçalves - Marcelo Lima  
 

DCTF - Transmissão da Declaração de DCTF Mensal será liberada até 30.06.2017 
 
A Receita Federal do Brasil (RFB) já disponibilizou, em seu site (http://idg.receita.fazenda.gov.br), a 
versão 3.4 do Programa Gerador da Declaração (PGD) de Débitos e Créditos Tributários Federais 
(DCTF) Mensal. No entanto, segundo informações divulgadas pela própria RFB, a transmissão das 
declarações preenchidas mediante a utilização desta versão do PGD DCTF Mensal será liberada a 
partir de, no máximo, 30.06.2017. 
 



 

A RFB orientou, ainda, que, caso seja verificado qualquer problema durante o período em que o 
programa estiver disponível apenas para o preenchimento das DCTF, ele seja imediatamente 
reportado por meio de mensagem à ouvidoria da instituição. 
Fonte: Editorial IOB 

 

Receita Federal regulamenta o Programa Especial de Regularização Tributária 
(PERT) 
 
O PERT permite que quaisquer dívidas para com a Fazenda Nacional, vencidas até 30 de abril de 
2017, de pessoas físicas ou jurídicas, sejam negociadas em condições especiais 
 
 
Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a Instrução Normativa RFB nº 1711/2017 que trata da 
renegociação de dívidas lançada pela Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017. 
 
Além de visar a redução dos processos em litígios tributários, o PERT objetiva proporcionar às 
empresas e aos cidadãos condições especiais para a negociação de suas dívidas. 
 
Nesse programa, o contribuinte pode optar por uma das seguintes modalidades:  
 
I) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução, 
em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e a liquidação do 
restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos próprios relativos aos tributos 
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);  
 
II) pagamento da dívida consolidada em até 120 prestações mensais e sucessivas;  
 
III) pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% do valor da dívida consolidada, sem redução, 
em 5 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:  
 
a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% dos juros de 
mora e 50% das multas de mora, de ofício ou isoladas;  
 
b) parcelado em até 145 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com 
redução de 80% dos juros de mora e de 40% das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou 
 
c) parcelado em até 175 parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com 
redução de 50% dos juros de mora e de 25% das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada 
parcela calculada com base no valor correspondente a um por cento da receita bruta da pessoa 
jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a 
1/175 (um cento e setenta e cinco avos) do total da dívida consolidada. 
 
Quem possui dívida total igual ou inferior a R$ 15 milhões, ao optar pela terceira modalidade tem a 
benesse de redução do valor do pagamento à vista em espécie para, no mínimo, 7,5% do valor da 
dívida consolidada, sem reduções, que deverá ser pago em 5  parcelas mensais e sucessivas, 
vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal 
e de base de cálculo negativa da CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos 
administrados pela RFB.  



 

 
A adesão ao PERT pode ser efetuada do dia 3 de julho ao dia 31 de agosto. O contribuinte que já 
estiver em outros programas de refinanciamento, poderá, à sua opção, continuar naqueles 
programas e aderir ao PERT, ou ainda migrar os débitos dos outros programas para o PERT. 
 
A Instrução Normativa RFB nº 1711 apresenta maior detalhamento sobre as regras do Programa e 
outras informações podem ser obtidas em consulta à página da Receita Federal na Internet: 
idg.receita.fazenda.gov.br. 
 
Como de praxe, em todo parcelamento especial, os sistemas da RFB não conseguem ser adaptados 
em tempo hábil para controle dos pedidos. 
 
Assim, importante observar que, mantendo-se o costume de outros parcelamentos nos mesmos 
moldes, os valores terão que ser calculados pelo próprio contribuinte inicialmente, para serem 
"validados" quando os sistemas forem adaptados. 
 
Nesse meio tempo, os que necessitarem de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa), 
muito provavelmente, deverão comparecer em atendimento da RFB para tratamento manual. 
 
Também sugiro que, antes de optar pelo parcelamento, sejam verificadas todas as suas implicações 
para se evitar dissabores mais tarde. 
 
Nesse aspecto, o mais produtivo é fazer a leitura das normas tendo-se em mãos o caso prático. 
Dúvidas pontuais devem ser sanadas junto à RFB. 
Atenciosamente, 
OneideParizotto 
Você recebeu esta mensagem porque está inscrito no Grupo 
"ARF-FBO-PR (informativo)" em Grupos do Google. 

 

Receita Federal simplifica restituição do Simples Nacional e do MEI 
 
Foi publicada hoje, no Diário Oficial da União do último dia 27, a Instrução Normativa RFB nº 1712 
que disciplina o pedido de restituição de tributos administrados pela RFB abrangidos pelo Simples 
Nacional e do MEI. 
 
Desta forma, a partir de amanhã, 30, a Receita Federal disponibilizará sistemática simplificada de 
restituição para contribuintes do Simples Nacional e Microempreendedor Individual 
 
Na nova sistemática, o contribuinte que tenha efetuado pagamento indevido ou em valor maior do 
que o devido, referente aos tributos federais administrados pela Receita Federal pode solicitar a 
restituição diretamente no portal do Simples Nacional. 
 
Com o pedido eletrônico, o procedimento de auditoria do crédito e do pagamento da restituição 
estará concluído em até 60 dias da data do pedido, para os casos regulares. 
 
Além da facilidade para o pedido e agilização na auditoria dos créditos e o pagamento da restituição, 
o contribuinte ainda pode acompanhar o andamento do seu pedido diretamente no Portal do 
Simples Nacional. 
 



 

A nova sistemática de restituição automatizada do Simples Nacional e do MEI, evita a necessidade de 
o contribuinte deslocar-se a uma unidade de atendimento para entregar o seu pedido de restituição 
e garante celeridade na restituição, o que atende diretriz da Receita Federal para a simplificação e 
redução de tempos de processos. 
 
A restituição automatizada do Simples Nacional e do MEI integra o conjunto de medidas 
microeconômicas que foi anunciado no final de 2016 e que visa a melhoria do ambiente de negócios 
do País. 
 
Mais informações estarão disponíveis no Portal do Simples Nacional, onde serão publicados o 
Manual de Restituição do Simples Nacional e do MEI e o Perguntas e Respostas. 
Fonte: Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional 

 

Bitcoin: De ouro digital à moeda do futuro 
 
Por: Guto Schiavon (*) 
É essencial ficarmos de olho nos movimentos do mercado e acompanhar esse crescente da 
criptomoeda 
 
http://businessleaders.com.br/static/site/imagens/noticias/principal_noticia_5947f1c967069.jpg 
 
Foi em 2009, no ápice da crise financeira mundial, que surgiu um pseudônimo em um fórum de 
cypher-punk apresentando “Bitcoin: A Peer-to-PeerElectronic Cash System”, o que pode ser 
traduzido para Bitcoin: Um dinheiro eletrônico ponto a ponto. 
 
Para entendermos o que é bitcoin é necessário entender que todo o dinheiro que usamos hoje 
precisa de um emissor centralizado, algo como um Banco Central ou Casa da Moeda. Além disso, é 
preciso saber que toda transação monetária também passa por uma entidade governamental ou 
privada, mas sempre centralizada, como o Paypal ou o banco do aplicativo que você tem instalado 
em seu smartphone. 
 
O bitcoin veio para desconstruir todo esse conceito de terceira parte de confiança. Ele é o que 
chamamos de criptomoeda, ou seja, baseado em criptografia, digital, descentralizado e tem sua 
emissão prevista e controlada. Tem uma semelhança muito grande com o ouro, que é escasso, 
precificado por oferta e demanda e não é emitido por nenhum governo, simplesmente é minerado. 
 
Alguns especialistas até chamam o bitcoin de ouro digital ou ouro 2.0. 
 
Circulando na internet, o bitcoin pode ser transferido ponto a ponto ou de pessoa para pessoa, sem 
que seja necessária uma terceira para garantir que aquela moeda não seja falsa ou esteja sendo 
gasta duas vezes. Afinal, como é algo digital, poderia muito bem ser copiada com um Ctrl+C e Ctrl+V. 
 
Isso não acontece porque a criptomoeda tem o que chamamos de blockchain, que nada mais é do 
que um livro-caixa ou uma espécie de planilha do Excel que registra todas as transações que 
aconteceram na rede, de forma transparente e imutável. É importante frisar o conceito imutável, 
pois é isso que torna o blockchain uma tecnologia extremamente segura e que está sendo explorada 
por grandes empresas nos últimos tempos, para manter registros de operações financeiras, imóveis, 
entre outros. 
 



 

O blockchain é muito seguro pois existem os mineradores. Diferente do que se imagina, não são 
pessoas com picaretas quebrando pedras, inclusive, se o termo fosse auditores, seria mais fácil de 
explicar. Esses auditores fazem o processo de verificar todas as transações que estão ocorrendo na 
rede bitcoin, ou seja, basicamente veem a origem da transação, verificam se ela não é falsa, se não 
está sendo gasta duas vezes e atualizam os saldos de quem está enviando e de quem está recebendo 
a moeda virtual. 
 
A cada dez minutos, encapsulam tudo isso em um bloco e informam a todos os pontos que aquelas 
transações são legítimas e descartam as ilegítimas. Esse processo é feito na internet, utilizando 
máquinas específicas, como se fosse o protocolo torrent, totalmente peer-to-peer. 
 
Toda essa introdução ao que é bitcoin, blockchain e mineração serve para mostrar porque a moeda 
virtual já deu certo e, no futuro, a tendência é que sua aceitação melhore cada vez mais. Hoje, 
muitas instituições financeiras e empresas de tecnologia investem diretamente ou indiretamente no 
bitcoin, para utilizar a tecnologia do blockchain. 
 
Eles querem uma maneira segura e mais barata de realizar registros públicos e imutáveis, como uma 
espécie de cartório 2.0, ou também uma maneira mais rápida e segura de realizar transações 
financeiras entre países, abolindo o famoso Swift (Society for WorldwideInterbank Financial 
Telecommunication), Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais. 
 
Para se ter uma ideia, de acordo com a PwC, até o final de 2016, bancos e fundos de investimento já 
haviam investido mais de 1,4 bilhões de dólares em startups de bitcoin e blockchain pelo mundo. 
Além disso, hoje o bitcoin já possui um valor de mercado de 46 bilhões de dólares, algo ainda 
pequeno se comparado ao setor financeiro em geral, mas isso mostra a possibilidade de crescimento 
da criptomoeda. 
 
Durante esses oito anos que o bitcoin tem sido testado pelo mundo, sua segurança e confiabilidade 
já foram provadas pelos usuários e empresas que a utilizam, mas agora o maior desafio da tecnologia 
é provar sua escalabilidade. Nos últimos meses, uma adesão em massa ao bitcoin, somada a ataques 
de SPAM na rede, fizeram com a rede ficasse congestionada de pequenas transações, encarecendo a 
taxa paga aos mineradores para realizar as auditorias. Hoje, essa taxa está por volta de 0,001 bitcoin 
ou R$10, valor baixo se você for transacionar milhões, mas uma taxa alta se você for fazer micro 
transações. 
 
Felizmente, estão trabalhando em soluções de escalabilidade, programadores de todo o mundo 
sugerem novas especificações técnicas, métodos de aumentar a capacidade da rede e até novas 
camadas para fazer as transações do dia a dia e deixar o bitcoin somente para os fechamentos e 
conciliações. 
 
Assim, acredito que o bitcoin é, sem dúvidas, o dinheiro do futuro. Esse novo agente monetário veio 
para revolucionar a maneira como guardamos, ganhamos e gastamos nossa renda. Por isso, é 
essencial ficarmos de olho nos movimentos do mercado e acompanhar esse crescente da 
criptomoeda no país. 
 
*Guto Schiavon é COO da FOXBIT, a maior corretora de bitcoins do Brasil, que permite que 
vendedores encontram compradores em um ambiente simples, ágil e seguro, com a maior liquidez 
do Brasil. Possui cerca de 80 mil clientes cadastrados e mais de R$ 250 milhões transacionados. 

 



 

O que é caixa 2 nas empresas e qual a importância da emissão da nota fiscal? 
 
O caixa 2 nas empresas é um tema muito debatido na mídia, nas redes sociais e outros meios de 
comunicação. 
 
Vemos que muitas empresas espalhadas pelo Brasil utilizam desse artifício com o objetivo de reduzir 
a carga tributária do empreendimento. 
 
No entanto, engana-se quem pensa que essa é uma prática restrita às empresas maiores de 
visibilidade nacional. Os pequenos e médios empreendedores frequentemente são pegos 
executando essa prática. 
 
Mas, afinal, será que o caixa 2 realmente é uma prática ilegal? Existe alguma lei que proíba isso? Ele 
pode trazer problemas para o seu negócio? 
 
Este post vai responder todas essas questões. Acompanhe: 
 
O que é caixa 2? 
 
As operações realizadas para combater atos corruptos envolvendo políticos e proprietários de 
grandes empresas apresentou aos brasileiros o conceito que há muitos anos vem sendo utilizado 
para definir uma prática legalmente proibida: o caixa 2. 
 
Como o próprio nome sugere, o caixa 2 indica um tipo de contabilidade paralela àquela que apura os 
tributos devidos pela empresa. 
 
Os recursos existentes nele não aparecem na contabilidade oficial. Sendo assim, não são alcançados 
pelo fisco quando são fixadas as bases de cálculo de apuração dos impostos. 
 
Em outras palavras, implica dizer que os valores constantes do caixa 2 não são informados ao 
governo como uma receita que a empresa auferiu. Consequentemente, não existirá tributação sobre 
eles. 
 
Como o caixa 2 se aplica nas empresas? 
 
A aplicação desse conceito no âmbito empresarial é muito simples. Um gestor pode realizar um caixa 
2 simplesmente vendendo produtos no seu estoque ou prestando serviços sem a emissão de notas 
fiscais. 
 
O recebimento pela venda ou pelo serviço prestado não aparecerá nos registros bancários e 
contábeis da empresa. Nesse caso, temos um caixa 2. 
 
Toda saída, tributada ou não, deve ser acompanhada de uma nota fiscal. Caso contrário, a empresa 
constituiu um caixa 2, dada a falta de registro legal e contábil da receita obtida com a venda ou com 
a prestação de serviço. 
 
O caixa 2 é um crime? 
 



 

Sim, o caixa 2 nas empresas é uma prática criminosa. E como tal pode gerar sérias consequências 
para ela e para os seus proprietários. 
 
Como vimos, a prática dessa atividade esconde parcial ou totalmente o lucro de uma empresa com a 
finalidade — ilegal — de diminuir os impostos a serem pagos. 
 
Essas ações constitui em crime de sonegação fiscal, previsto na Lei № 4.729/1965. 
 
O que a lei diz sobre o caixa 2 nas empresas? 
 
Como você viu, o caixa 2 é uma prática que configura o crime de sonegação fiscal previsto na lei 
mencionada. 
 
Esse diploma legal foi criado pelo governo federal para coibir a prática de ações que forjassem uma 
receita falsa. Isso faz com que os agentes fiscalizadores fossem enganados pelas declarações 
fraudadas de faturamento de uma empresa. 
 
Com o passar dos anos, a fiscalização desse tipo de atitude foi ficando mais eficaz, e atualmente, 
muitas empresas são penalizadas com multas, restrições judiciais e até mesmo prisão dos seus 
proprietários que realizam tais procedimentos ilegais. 
 
As penas que recaem sobre os proprietários da empresa variam de 6 meses a 2 anos de detenção, 
além de haver a possibilidade de o juiz aplicar uma multa que corresponde de 2 a 5 vezes o valor do 
tributo sonegado. 
 
Como o caixa 2 pode prejudicar a empresa? 
 
Além das sanções fiscais e judiciais que uma empresa que realiza caixa 2 pode sofrer, a prática dessa 
ferramenta ilegal gera uma série de problemas de gestão que pode levar uma empresa à falência. 
 
Como o caixa 2 não é gerenciado pela contabilidade, podem haver desvios e perdas pela falta de 
gestão e controle desses valores. 
 
Algumas empresas costumam não negociar com outras que realizam procedimentos não 
contabilizados. Elas sabem que essa prática é incorreta e pode gerar sérios problemas para o seu 
negócio. Sendo assim, preferem contratar com empresas que declaram 100% dos seus rendimentos. 
 
O caixa 2 também acaba mascarando a realidade financeira da sua empresa. Quando você vende 
sem nota, acaba deixando de registrar a receita corretamente. Sendo assim, o seu fluxo de caixa fica 
sem essa informação, o que prejudica os números obtidos pela gestão financeira e contabilidade do 
seu negócio. 
 
O caixa 2 pode atrapalhar a empresa caso você precise comprovar a sua capacidade financeira 
perante os bancos com o objetivo de conseguir empréstimos. 
 
Além disso, existem formas legais e seguras de diminuir, postergar o pagamento ou abater impostos, 
sem a necessidade de esconder o seu faturamento real. O segredo está no planejamento tributário. 
 
Qual é a importância da emissão das notas fiscais 
 



 

O meio eficaz e legalmente aceito para registrar todas as operações existentes em uma empresa é a 
emissão de notas fiscais. 
 
Além de ser uma obrigação legal, emitir as notas fiscais de cada serviço prestado e de cada produto 
vendido ou fabricado acaba sendo uma importante ferramenta de gestão para o seu negócio. 
 
Por meio desse documento: 
 
o contador pode fazer a provisão dos tributos incidentes sobre a operação; 
o setor financeiro pode realizar a previsão de recebimentos; e 
o departamento de estoque ou de suprimentos poder dar a baixa das mercadorias retiradas para 
venda ou para produção. 
Emitir notas fiscais é a principal ferramenta no combate ao caixa 2 nas empresas e à sonegação fiscal. 
 
Como mudar a cultura e desencorajar a prática de caixa 2 nas empresas? 
 
A 1ª coisa a fazer é se alertar para os riscos. Você viu que essa prática configura um crime e, como 
tal, é passível de sanções e de punições para você e para a sua empresa. 
 
Também vale lembrar que o fisco está cada vez mais “esperto” com relação às práticas delituosas de 
empresas que tentam burlar a aplicação correta da legislação fiscal. A cada dia, o governo cria novas 
obrigações acessórias para coibir a prática do caixa 2 nas empresas. 
 
Além disso, pode-se mudar a cultura mostrando para as pessoas envolvidas como o caixa 2 prejudica 
a perfeita gestão das finanças de um negócio. Bem como apresentar a dificuldade que podem 
enfrentar caso precisem de crédito bancário. 
Fonte: Conube.com 

 

Sindicatos Filiados à FESESP 
DD Presidente 
 
Prezado Filiado/Associado,  
Vimos por meio deste informar uma importante vitória judicial, a favor das empresas de serviços 
filiadas a Confederação Nacional de Serviços (CNS), como também às Federações e seus sindicatos 
filiados/associados, que visa a "Exclusão do ISS da Base de Cálculo do PIS e da COFINS". 
Encaminhamos a Circular da CNS e, a Decisão Judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira 
Região, para divulgarem para os seus filiados e publicarem nos sites dos Sindicatos. 
At. 

 

Com o pedido eletrônico, o ressarcimento de pagamento indevido será em até 60 
dias 
 
Simples 
Os microempreendedores individuais (MEI) e as micro e pequenas empresas optantes pelo Simples 
Nacional poderão receber a restituição de tributos federais que foram pagos indevidamente ou 
acima do valor devido. A Receita Federal irá disponibilizar, a partir desta sexta-feira, 30, no portal do 
Simples Nacional, para as Micro e Pequenas Empresas, e no Portal do Empreendedor, para os MEI, a 
possibilidade de pedir o ressarcimento de forma totalmente on-line. 
 



 

“Essa medida irá ajudar os donos de pequenos negócios que não podem perder tempo com 
burocracia e nem recursos com demora no recebimento de restituições”, afirma o presidente do 
Sebrae, Guilherme Afif Domingos. Mais de 11 milhões de empresas que são optantes do Simples 
Nacional poderão ser beneficiadas. Com o pedido eletrônico, o procedimento de auditoria do crédito 
e do pagamento da restituição estará concluído em até 60 dias da data do pedido. 
 
Afif destaca ainda que não haverá mais necessidade do empresário se deslocar até um posto da 
Receita Federal para solicitar a restituição do imposto pago indevidamente. Além disso, o 
contribuinte ainda poderá acompanhar o andamento do seu pedido diretamente no Portal do 
Simples Nacional. A norma foi publicada no Diário Oficial de terça-feira (27). 
 
Empreender Mais Simples 
 
A restituição automatizada do Simples Nacional e do MEI faz parte do Empreender Mais Simples, 
convênio assinado entre o Sebrae e o Governo Federal, no início do ano, para criar uma série de 
ferramentas para melhorar o ambiente de negócios, reduzir a burocracia e dar mais agilidade aos 
processos de gestão das micro e pequenas empresas. A parceria prevê o aperfeiçoamento e/ou a 
criação de dez sistemas que irão diminuir a complexidade e o tempo gasto no cumprimento das 
obrigações tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de formalização. Para isso, o Sebrae investirá 
R$ 200 milhões até o fim do próximo ano. 

 

6 multas que as empresas podem sofrer caso não se adequem ao eSocial 
 
Como as empresas já sabem, o eSocial vai gerar uma série de mudanças nas rotinas trabalhistas. 
 
Além de modificar os prazos de envio das informações prestadas atualmente ao governo federal, o 
projeto está sendo considerado o “Big Brother empresarial”, pois também irá expor os processos das 
companhias. 
 
Mas, afinal, o que muda com o eSocial? O projeto, previsto para entrar em vigor em 2018, tornará a 
fiscalização mais rígida, já que as informações estarão disponíveis em ambiente digital. Lembrando 
que, uma vez identificada irregularidades nos procedimentos das empresas, a Receita Federal poderá 
verificar estas falhas referentes aos últimos cinco anos calendários. Ou seja, as autuações podem ser 
retroativas ao início do eSocial, caso haja dados inconsistentes. 
 
Por isso, é tão importante conhecer as principais penalidades que as companhias estarão sujeitas, 
caso não adequem seus processos no prazo estipulado pelo eSocial. 
 
eSocial – Suas principais dúvidas respondidas por quem entende do assunto. 
 
Confira 6 multas que podem pesar no bolso das companhias: 
 
1 – Admissão do trabalhador 
 
Atualmente, a admissão de um colaborador é enviada através do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), até o dia sete do mês subsequenteao que ocorreu a movimentação do 
empregado. Com o eSocial, a admissão deve ser enviada até o final do dia que antecede o início da 
prestação de serviço do trabalhador contratado. A falta de registro do empregado sujeita o 



 

empregador à multa prevista no artigo 47 da CLT, que pode variar de R$ 402,53 a R$ 805,06 por 
empregado, dobrada por reincidência. 
 
2 – Alteração de dados cadastrais e contratuais 
 
Uma fase importante do eSocial é o saneamento dos dados dos colaboradores. Essa etapa irá 
garantir que os dados dos funcionários estejam atualizados de acordo com as novas exigências do 
eSocial. É responsabilidade do empregador informar as alterações existentes no contrato de trabalho 
e nos dados cadastrais do trabalhador durante a vigência do vínculo empregatício, como prevê o 
artigo 41, parágrafo único da CLT. O valor da multa por empregado pode variar de R$ 201,27 a R$ 
402,54. 
 
3 – Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
 
Segundo o artigo 168 da CLT, regulamentado pela NR (Norma Regulamentadora) nº 7 do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE), é necessária a realização dos seguintes exames médicos nos 
empregados: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. A não 
realização desses tipos de exames sujeita o empregador à multa pela infração ao artigo 201 da CLT. O 
valor, que é determinado pelo fiscal do trabalho, vai de R$ 402,53 a R$ 4.025,33. 
 
4 – Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 
 
Quando o empregado sofre um acidente de trabalho, de acordo com os artigos 19 a 21 da lei nº 
8.213/91, as companhias devem transmitir a CAT ao INSS, mesmo se o empregado não se afastar do 
trabalho. O prazo de envio desse evento no eSocial é o mesmo de apresentação da CAT, ou seja, até 
o primeiro dia útil seguinte à ocorrência do acidente, ou imediatamente em caso de falecimento do 
trabalhador. Caso não aconteça a entrega desse documento, a multa pode variar entre o limite 
mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, podendo dobrar de valor em caso de 
reincidência. 
 
5 – PerfilProfissiográfico Previdenciário (PPP) 
 
De acordo com o artigo 58, da lei nº 8.213/91, as empresas são obrigadas a fornecer informações aos 
empregados expostos a agente nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física. O intuito dessa documentação é comprovar que o 
empregado esteve exposto a um risco durante o exercício do trabalho. Dessa forma, dependendo do 
tipo do risco, ele terá direito à aposentadoria especial, ou seja, com menos tempo de contribuição 
para o INSS. O valor da multa em caso de descumprimento varia entre R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63, 
sendo determinada de acordo com a gravidade da situação. 
 
6 – Afastamento temporário 
 
Quando o colaborador se afasta (férias, auxílio-doença, licença-maternidade, dentre outros), isso 
impacta seus direitos trabalhistas e previdenciários e também suas obrigações tributárias. A falta 
dessa informação sujeita o contribuinte às sanções legais, especialmente à multa prevista no artigo 
92 da Lei nº 8.212/9 que pode variar de R$ 1.812,87 a R$ 181.284,63, sendo determinada pelo fiscal 
do Ministério do Trabalho. 
 
Descubra os passos necessários para a implantação do eSocial. 
 



 

Como está a adequação ao eSocial na sua empresa? Fique atento aos prazos!Apesar do início do 
projeto estar previsto para janeiro de 2018, o governo irá liberar o ambiente de testes em julho de 
2017. Portanto, é fundamental que as empresas adequem seus processos, corrijam as informações 
contratuais desatualizadas e integrem seus sistemas. 
Fonte: LG 

 

ICMS-ST – Estados e Distrito Federal ganham mais prazo para revisar Convênios e 
Protocolos 
 
CONFAZ através do Convênio ICMS 70/2017 concede mais prazo para os Estados e o Distrito Federal 
revisarem acordos firmados através de Convênio ICMS e Protocolo ICMS, que tratem do regime de 
substituição tributária 
 
CONFAZ concede mais prazo para os Estados e o Distrito Federal revisarem acordos firmados através 
de Convênio ICMS e Protocolo ICMS, que tratem do regime de substituição tributária 
 
O CONFAZ por meio do Convênio ICMS 70/2017 (DOU de 29/06) alterou a redação do Convênio ICMS 
52/2017, que dispõe sobre as normas gerais a serem aplicadas aos regimes de substituição tributária 
e de antecipação do ICMS com encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes, 
instituídos por convênios ou protocolos firmados entres os Estados e o Distrito Federal. 
 
Através do Convênio ICMS 70/2017 o § 2º da cláusula trigésima quarta do Convênio ICMS 52/17 foi 
alterado. 
 
A Cláusula trigésima quarta, dispõe que as unidades federadas revisarão os convênios e protocolos 
que tratam do regime de substituição tributária do ICMS relativo às operações subsequentes, 
vigentes na data de publicação de publicação do Convênio ICMS 52/2017, de modo a reduzir o 
número de acordos por segmento, observado o cronograma previsto no § 2º, conforme nova 
redação dos incisos I e II: 
Até 30 de Setembro de 2017 Até 31 de outubro de 2017 
“I – cigarros e outros produtos derivados do fumo; cimentos; 

sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em 

máquinas; rações para animais domésticos; bebidas alcoólicas, 

exceto cerveja e chope; cervejas, chopes, refrigerantes, águas e 

outras bebidas; pneumáticos, câmaras de ar e protetores de 

borracha; veículos automotores; veículos de duas e três rodas 

motorizados; autopeças; materiais de construção e congêneres; 

materiais elétricos; lâmpadas, reatores e “starter”; ferramentas; 

tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e 

eletrodomésticos; materiais de limpeza; papéis, plásticos, 

produtos cerâmicos e vidros; produtos de papelaria; produtos 

alimentícios 

 II – medicamentos de uso humano e outros 

produtos farmacêuticos para uso humano ou 

veterinário; produtos de perfumaria e de 

higiene pessoal e cosméticos; 

O inciso III foi revogado, confira o que constava neste dispositivo legal: medicamentos de uso 
humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; produtos de perfumaria e 
de higiene pessoal e cosméticos; até 30 de setembro de 2017. 
 
Com esta medida, o CONFAZ reduziu o cronograma em apenas dois: até 30 de setembro e até 31 de 
outubro de 2017, e assim, os Estados e o Distrito Federal terão mais prazo para revisar os Convênios 
e Protocolos que tratem da substituição tributária do ICMS. 
 



 

Redação Convênio ICMS 52/2017 antes da alteração promovida pelo Convênio ICMS 70/2017: 
 
Cláusula trigésima quarta As unidades federadas revisarão os convênios e protocolos que tratam do 
regime de substituição tributária do ICMS relativo às operações subsequentes, vigentes na data de 
publicação deste convênio, de modo a reduzir o número de acordos por segmento, observado o 
cronograma previsto no § 2º. 
 
§ 1º Os acordos de que tratam o caput poderão ser realizados em relação a determinados segmentos 
ou a determinados itens de um mesmo segmento. 
 
§ 2º A implementação da redução dos acordos vigentes dar-se-á observado o seguinte cronograma 
correspondente aos segmentos de: 
 
I – cigarros e outros produtos derivados do fumo; cimentos; sorvetes e preparados para fabricação 
de sorvetes em máquinas; rações para animais domésticos; bebidas alcoólicas, exceto cerveja e 
chope; cervejas, chopes, refrigerantes, águas e outras bebidas; pneumáticos, câmaras de ar e 
protetores de borracha; veículos automotores; veículos de duas e três rodas motorizados; autopeças; 
até 30 de junho de 2017; 
 
II – materiais de construção e congêneres; materiais elétricos; lâmpadas, reatores e “starter”; 
ferramentas; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos; materiais 
de limpeza; papéis, plásticos, produtos cerâmicos e vidros; produtos de papelaria; produtos 
alimentícios; até 31 de agosto de 2017; 
 
III – medicamentos de uso humano e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou 
veterinário; produtos de perfumaria e de higiene pessoal e cosméticos; até 30 de setembro de 2017. 
 
Vale ressaltar que os Estados e o Distrito Federal somente podem cobrar ICMS através da 
Substituição Tributária das mercadorias e bens relacionados no Convênio ICMS 52/2017. 
 
Consulte aqui integra do Convênio ICMS 70/2017. 
Fonte: Siga o Fisco 

 

CNJ autoriza uso do WhatsApp para intimações judiciais 
 
Com o objetivo de desburocratizar processos do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) aprovou a utilização do aplicativo WhatsApp para intimações judiciais. Em votação unânime, o 
colegiado contestou decisão anterior da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) que 
proibia o uso. 
 
De acordo com o CNJ, a utilização da ferramenta para a comunicação de atos processuais foi iniciada 
em 2015 e se baseou em uma portaria elaborada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de 
Piracanjuba, em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil daquela cidade. 
 
Relatora do processo, a conselheira Daldice Santana ressaltou que o uso da ferramenta é “inovador” 
e está alinhado com os princípios adotados pelos juizados especiais. “O projeto inovador […] 
encontra-se absolutamente alinhado com os princípios que regem a atuação no âmbito dos juizados 
especiais […]ele não apresenta vícios”, considerou, em seu voto. 
 



 

Apesar da anuência do CNJ, o texto da portaria determina que o uso do aplicativo para atos 
processuais vale somente às partes que aderirem aos termos da portaria. Dessa forma, a utilização 
do WhatsApp é facultativa e apenas válida para a realização de intimações. 
 
Além disso, a portaria prevê que, se a confirmação do recebimento da mensagem não ocorra no 
mesmo dia do envio, a intimação deverá ser feita da forma convencional 

 

Responsabilidade de ex-sócios pelas obrigações civis da sociedade 
 
Por: Arani Cunha (*) 
Tal obrigação é extensiva aos herdeiros na hipótese de falecimento do ex-sócio. 
 
http://www.globalframe.com.br/gf_base/empresas/MIGA/imagens/B3BCEC6A36E9E63CA6AB6BC95
2A460383025_contrato.jpgA Retirada, exclusão ou morte do sócio não o exime da responsabilidade 
pelas obrigações sociais    durante o período de até 2 anos contados da averbação da alteração do 
contrato social na Junta    Comercial. 
 
Em recente julgado proferido pelo STJ, a 3ª turma da referida Corte ratificou, no acórdão do RE 
1.484.164 - DF o entendimentode que o prazo decadencial para que ex-sócios respondam 
solidariamente pelas obrigações que tinham  como sócios é de 2 anos, a contar da efetiva alteração e 
averbação do contrato social e não da assinatura do documento de cessão das quotas, contrariando 
pretensão das Recorrentes, cedentes das quotas. 
 
Decisão em contrário infringiria o disposto no artigo 1003, parágrafo único e artigo 1032, do Código 
Civil Brasileiro, onde está definido de forma clara o termo inicial para a contagem do prazo 
decadencial da responsabilidade dos ex-sócios, que é a contar da averbação do ato no registro da 
empresa. 
Importante ressaltar que tal obrigação é extensiva aos herdeiros na hipótese de falecimento do ex-
sócio neste período, conforme determina o artigo 1032 retro citado, que dispõe: “A retirada, 
exclusão ou morte dos sócios, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas 
obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois 
primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.“ 
 
Como se vê, no prazo de até 2 anos contados da averbação da alteração social, o ex-sócio responde 
pelas obrigações da sociedade, independentemente do momento em que cedeu suas cotas ou se 
retirou de fato da empresa. 
 
Referido prazo não se aplica, todavia, para as obrigações de natureza específica. 
 
*Arani Cunha é advogada do escritório Correia da Silva Advogados. 
 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI261099,21048-
Responsabilidade+de+exsocios+pelas+obrigacoes+civis+da+sociedade 

 

TUDO EM DIA: o que nós podemos fazer por você? 
 
Campanha de conciliação do CRCSP quer contribuir para que profissional continue seguindo em 
frente, sem débitos. 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI261099,21048-Responsabilidade+de+exsocios+pelas+obrigacoes+civis+da+sociedade
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI261099,21048-Responsabilidade+de+exsocios+pelas+obrigacoes+civis+da+sociedade


 

O CRCSP acaba de lançar uma campanha para ajudar os profissionais contábeis que estão com a sua 
anuidade em atraso. Com o nome TUDO EM DIA trata-se de uma oportunidade para que os 
registrados negociem débitos e continuem atuando legalmente na profissão. 
 
Afinal, a vida pode ser mais tranquila e não há nada mais reconfortante do que estar em dia com 
seus compromissos, familiares, amigos, com a sociedade e com a profissão que você escolheu para 
exercer. 
 
No momento em que o Conselho se prepara para receber os profissionais interessados em aderir 
uma das opções de pagamento, o informativo CRCSP Online foi conversar com a vice-presidente de 
Administração e Finanças da entidade, Marcia Ruiz Alcazar. 
 
Vamos entender o objetivo da ação que, segundo ela, visa demonstrar que o CRCSP é parceiro do 
profissional e quer que ele siga em frente, sem débitos, com uma vida tranquila. 
 
Qual o objetivo dessa campanha de conciliação?  
 
O país atravessa uma grave crise econômica, que atingiu todos os setores produtivos. E o CRCSP, 
preocupado com essa situação, quer acolher o profissional para ajudá-lo a olhar pra frente e colocar 
as finanças em ordem. A vida pode e deve ser mais tranquila e, nós, enquanto órgão da classe, temos 
esse compromisso com os nossos registrados: fazer eles irem cada vez mais longe. 
 
Neste ano, outros órgãos promovem campanhas de conciliação? A ação do conselho segue outros 
exemplos? 
 
Sim. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Conselho da Justiça Federal (CJF) são exemplos de 
entidades que promovem campanha para fomentar acordos e incentivam a melhor forma de 
negociação e de solução entre as partes.  O CRCSP também busca saídas para que as partes 
interessadas encontrem uma solução, por meio de consenso, para resolver o problema. A exemplo 
do que fazem o CNJ e o CJF, estamos promovendo uma ampla campanha de conciliação. Convidamos 
os profissionais para que entrem em contato conosco. 
 
As condições de pagamentos e parcelamentos da campanha TUDO EM DIA estão têm fundamentos 
legais? 
 
Sim. A campanhasegue as normas determinadas pela Resolução CFC n.º 1.368/2011, que estabelece 
critérios para a concessão de parcelamentos de créditos de exercícios encerrados, de transação, de 
isenção e de remissão. Para que todos tenham a oportunidade de ficar com TUDO EM DIA, as formas 
de pagamento são especiais, ou seja, podem ser feitas de acordo com a disponibilidade de cada um. 
 
Quais são as opções de negociação? 
 
Conforme a Resolução n.º 1.368, os créditos de exercícios encerrados poderão ser pagos à vista ou 
em parcelas mensais de, no mínimo, R$70,00. Créditos que não tenham sido objeto de parcelamento 
anterior poderão ser pagos com redução sobre multa e juros da seguinte forma: 1) à vista, com 
redução de 50%; 2) de 2 a 12 parcelas, com redução de 40%; 3) de 13 a 24 parcelas, com redução de 
30%; 4) de 24 a 36 parcelas, com redução de 20%. Acima de 36 parcelas, não há redução. 
 
Em sua opinião, quais as vantagens para a vida profissional e pessoal do profissional ao aderir à 
TUDO EM DIA? 



 

 
A campanha tem o objetivo que o profissional contábil volte a olhar pra frente e volte a ter sonhos 
ao lado de seus amigos e familiares. Não estar com as finanças em dia compromete ainda a saúde 
das pessoas, com efeitos devastadores como estresse, pressão alta. O profissional da contabilidade 
merece a chance de se reposicionar e o CRCSP inicia esta campanha pensando nisso. 
 
Como o profissional pode fazer para negociar? 
 
A negociação é muito rápida: 
 
•Se o profissional quiser fazer a negociação com o CRCSP por telefone, na tranquilidade de sua casa 
ou do escritório, pode ligar para (11) 3824-5400, opção 3. 
 
•Se estiver no interior e quiser ter atendimento pessoal, pode procurar as delegacias do Conselho 
(veja o endereço e telefone de todas as delegacias no portal www.crcsp.org.br). 
 
•Se estiver em São Paulo, e quiser vir pessoalmente, deve dirigir-se à sede do Conselho (Rua Rosa e 
Silva, 60 – Higienópolis), onde haverá um atendimento específico. 
 
Todos os atendimentos serão rápidos, seguros e reservados 
 
Deixe uma mensagem aos profissionais.  
 
 A conciliação é a melhor forma de negociação. A gestão 2016-2017 do CRCSP quer dialogar com os 
profissionais da contabilidade do Estado de São Paulo.  Esperamos que você, que passa por algum 
tipo de dificuldade, nos procure. Com muita tranquilidade, conversando, acharemos uma solução. 
Um bom relacionamento começa com parceria, por isso, o maior conselho de contabilidade do Brasil 
está aberto a todos. Para apresentar os benefícios oferecidos pelo CRCSP aos profissionais que estão 
em situação regular, criamos também neste ano a campanha CRCSP POR VOCÊ, que apresenta ações 
e números relevantes, demonstrando o trabalho inovador, ético e transparente realizado pela 
entidade. O Conselho reverte a anuidade fiscalizando a profissão e realizando atividades que 
contribuem para a evolução da classe, do país e da sociedade. Estamos ao seu lado! 
 
http://www.crcsp.org.br/portal/publicacoes/crcsp-online/materias/434_10.htm 

 

Decisão judicial reconhece o direito do contribuinte deduzir juros sobre o capital 
próprio de anos anteriores 
 
 Postado por: Malu Mendes   emDFLAW e CPA, DFLAW INFORMA, IRPJ/CSLL 
DFLAW Advocacia Tributária e Empresarial df_materias 
 
Decisão judicial reconhece o direito do contribuinte deduzir juros sobre o capital próprio de anos 
anteriores DFLAW e CPA DFLAW INFORMA IRPJ/CSLL    %Site Name - advocacia tributária. 
Decisão judicial reconhece o direito do contribuinte deduzir juros sobre o capital próprio de anos 
anteriores 
 
 

http://www.crcsp.org.br/portal/publicacoes/crcsp-online/materias/434_10.htm


 

O art. 9o da Lei nº 9.249/95 enuncia que a pessoa jurídica poderá deduzir para efeitos da apuração 
do lucro real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a 
título de remuneração 
do capital próprio (JCP), calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro 
rata die, da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP. 
 
O efetivo pagamento ou crédito dos JCP fica condicionado à existência de lucros, computados antes 
da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior 
ao valor de duas vezes os juros 
a serem pagos ou creditados. 
 
Como se vê, as normas legais admitem um regime tributário específico para os valores pagos a título 
de JCP, cuja dedutibilidade como despesa foi permitida para efeito de apuração do lucro real, base 
de cálculo do Imposto de Renda. 
O beneficiário dos juros, pessoa física ou jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, 
residente ou domiciliada no Brasil será tributado na fonte. 
 
Pois bem, a Receita Federal entende que a observação do regime de competência é requisito para a 
dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio – JCP. 
 
Por outro lado, a 1ª Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgou esse tema decidindo 
que 
não é permitida a dedução, na apuração do lucro real, dos valores de JCP calculados com base no 
patrimônio líquido dos anos anteriores ao ano em que exercida a faculdade do pagamento pelo 
contribuinte, por falta de previsão no art. 9º da Lei nº 9.249/95 
e em razão da observância ao regime de competência. 
 
Na verdade, diversas Instruções Normativas sucessivas (IN 11 de 21/02/96, IN RFB Nº 1515, de 
24/11/2014, IN RFB Nº 1700, de 14/03/2017) determinaram que os JCP podem ser pagos ou 
creditados sócio ou acionista da sociedade ou do 
titular da empresa individual, no ano-calendário da sua apuração 
 
Contudo, esse entendimento não pode prevalecer mesmo tendo por base Instrução Normativa, pois 
a lei não estabelece nenhum momento específico para o pagamento dos JCP e, portanto, nada está 
estipulado no sentido de que a dedução 
de JCP deva ser feita no mesmo exercício-financeiro em que realizado o lucro da empresa. Ao 
contrário, da interpretação do artigo 9º da Lei 9.249/95, verifica-se que há permissão que o 
pagamento ou creditamento ocorra em período futuro, quando efetivamente 
ocorrer a realização do pagamento. Eis o teor do artigo 9º: 
 
“Art. 9º A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou 
creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital 
próprio, calculados 
sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo 
Prazo – TJLP”. 
 
O período de competência dos JCP é aquele em que ocorre a deliberação dos sócios ou acionistas 
pelo seu creditamento ou pagamento. A sociedade somente assume a obrigação no momento da 
deliberação, que é o ato jurídico que estabelece 



 

a obrigação de pagar os juros. Enquanto esta não ocorrer, não surge a despesa, e assim, não há que 
se pensar em dedutibilidade de encargo que não existe. 
 
E por não existir nenhuma proibição, a sociedade pode decidir pelo pagamento de JCP em períodos 
subsequentes relativos a períodos pretéritos e o não pagamento de JCP em períodos passados não 
significa renuncia do direito de pagá-los. 
 
Recentemente, o TRF3 proferiu decisão favorável ao contribuinte entendendo que é possível deduzir 
os JCP de exercícios anteriores: 
 
MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – DEDUÇÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL 
PRÓPRIO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: POSSIBILIDADE. 1. Não houve a prescrição. 2. O artigo 28, § 
10, da IN SRF nº. 1.515/2014, inova no ordenamento, 
ao estabelecer restrição temporal para a dedução tributária. 3. O ato infralegal ofendeu o princípio 
da legalidade. 4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma. 5. Apelação e remessa 
oficial improvidas.  (TRF 3ª Região, SEXTA TURMA,AMS 
– APELAÇÃO CÍVEL – 367330 – 0000448-07.2016.4.03.6106, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO 
PRIETO, julgado em 25/05/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/06/2017) 

 

GESTANTE QUE NÃO APRESENTAVA JUSTIFICATIVA PARA FALTAS PERDE 
ESTABILIDADE POR DESÍDIA 
 
Uma operadora de caixa que durante a gravidez faltou ao trabalho por vários dias sem apresentar 
nenhuma justificativa teve a dispensa por justa causa confirmada pela Justiça do Trabalho.  
 
Ao examinar o caso, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT) negou o 
pedido da empregada que queria reverter a decisão da 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá. 
 
O pedido de conversão da dispensa por justa causa em dispensa imotivada foi negado em primeira 
instância, que entendeu ter sido observada pela empregadora a aplicação de punições pedagógicas 
gradativas com objetivo de fazer cessar o comportamento faltoso, o que não surtiu efeito. No caso, a 
justa causa decorreu da desídia, que se configura pela negligência, desatenção ou desinteresse do 
trabalhador. 
 
A operadora recorreu da sentença argumentando que foi despedida enquanto estava no gozo de 
atestado médico, tendo ainda direito à estabilidade provisória já que estava com quatro meses de 
gestação. A empresa se defendeu comprovando no processo que ela não compareceu ao serviço por 
cinco dias entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016 e, por fim, por 23 dias em fevereiro, tudo sem 
se justificar. 
 
A lei não estabelece prazo para o empregado apresentar a justificativa da ausência por meio do 
atestado médico, de modo que as partes devem se guiar por acordo ou convenção coletiva de 
trabalho, ou por norma interna da empresa a qual todos os empregados tenham conhecimento. 
 
No caso, havia uma norma interna da empresa estabelecendo a obrigação do empregado comunicar 
a empresa a respeito da sua ausência ao trabalho e de posterior apresentação do atestado médico 
no prazo de 48 horas, conforme esclareceu uma testemunha. Ficou comprovado no processo que a 
trabalhadora sabia dessa norma já que fez isso em situações anteriores. 
 



 

Além disso, a empresa demonstrou que aplicou advertências e suspensões à empregada antes da 
pena máxima de demissão. Assim, a 1ª Turma de Julgamento manteve a sentença que entendeu 
correta a resolução contratual por culpa da empregada. 
 
“Tendo a Demandante praticado falta grave, capaz de ensejar a perda da fidúcia nela depositada, 
não se há falar em estabilidade provisória, pois é proibida apenas a dispensa arbitrária ou sem justa 
causa.  
 
 
Também não há que se falar em compensação por dano moral decorrente da demissão por justa 
causa, pois a empresa não praticou qualquer ato ilícito, o que é indispensável para reconhecer a 
responsabilidade civil por eventual dano”, decidiu o relator do processo, desembargador Tarcísio 
Valente, acompanhado por unanimidade pelos magistrados da 1ª Turma do TRT/MT.  
 
Fonte: Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT/MT) 

 

Direito de imagem tem natureza salarial se valor é maior que salário 
 
Por Brenno Grillo 
Apesar de ter natureza civil, o direito de imagem, quando superar o valor o salário pago ao 
profissional, também tem natureza salarial.  
 
Com esse entendimento, o Conselho Superior de Recursos Fiscais (Carf) condenou o jogador de 
futebol Neymar Junior por usar uma empresa para receber valores pagos por suas aparições em 
campo e fora dele. 
 
A Receita Federal autuou o jogador e suas empresas alegando que houve simulação na criação das 
pessoas jurídicas para que os valores recebidos por Neymar entre 2011 e 2013 não fossem tributados 
como salário. Disse ainda que os indícios foram encontrados porque os objetivos principais das 
empresas não estariam sendo devidamente cumpridos. 
 
A decisão, por maioria, considerou que “a parcela decorrente da cessão de seu uso é ajustada em 
montante que em muito supera o salário nominal do empregado, e paga em valores pré-fixados 
independentes da efetiva exploração da imagem”. A ação julgada foi um recurso movido pelo atleta. 
 
Neymar Júnior foi condenado por simular o uso de empresas para reduzir a carta tributária sobre seu 
salário. 
 
Votaram contra o provimento Túlio Teotônio de Melo Pereira e Ronnie Soares Anderson, e a favor a 
relatora do caso, Bianca Felícia Rothschild. No recurso, Neymar argumentou que criou a empresa 
para administrar tarefas para que ele pudesse se dedicar exclusivamente ao futebol. 
 
Detalhou que a companhia, a Neymar Sport, foi criada quando ele tinha 14 anos, a pedido do Santos 
Futebol Clube, equipe pela qual o camisa 10 do Brasil atuou antes de ser vendido ao Barcelona. 
 
Outra empresa, a N&N, também foi investigada na ação. Segundo o atleta, essa pessoa jurídica foi 
criada em 2011 para assessorar sua carreira. Complementou contando que, em 2012, abriu a N&N 
Administração de Imóveis para cuidar de seus bens. 
 



 

Essa desproporcionalidade entre o valor do direito de imagem e o salário de Neymar Júnior, 
continuam os conselheiros, somada à falta de comprovação da exploração da imagem configura 
fraude na contratação da companhia usada pelo jogador. “Artifício usado para evitar o pagamento 
integral dos tributos e demais encargos envolvidos, inclusive com a utilização de pessoa jurídica 
interposta”, disseram os conselheiros vencedores. 
 
O colegiado chegou a destacar que há permissão em lei para explorar “serviços de caráter 
personalíssimo por pessoa jurídica” e explicar que, no caso de atletas, o que rege essa permissão é o 
artigo 87-A da Lei Pelé (Lei 9.615/98). Complementaram que a inclusão de obrigações 
personalíssimas além de ser adequada, não descaracteriza o contrato de exploração de direito de 
uso de imagem. 
 
Especificamente sobre a relação com Barcelona, que firmou um pré-contrato com o jogador tempos 
antes de sua ida à Catalunha, na Espanha, os conselheiros entenderam que “os valores recebidos 
como retribuição por cessão de direito de imagem à clube estrangeiro, ainda que por intermédio de 
sucessivas interpostas pessoas, revestem-se de caráter salarial, quando correspondem a percentuais 
pré-estabelecidos incidentes sobre verbas remuneratórias, e não restar comprovado estarem 
associados à efetiva exploração daquele direito”. 
 
Citaram ainda que por ter sido confirmada a atuação de Neymar nos atos empresariais, mesmo como 
sujeito passivo, a multa imposta ao jogador e às empresas deveriam ser mantidas. Também 
definiram responsabilidade solidária no caso com base no artigo 124, inciso I do Código Tributário 
Nacional e no interesse comum na situação constituidora do fato gerador. 
 
“Inconsistências” encontradas 
 
No voto vencedor, do conselheiro Ronnie Soares Anderson, é citado que há “sucessivos ‘enganos’ 
verificados” nas operações com as empresas, desde as criações das companhias, por exemplo, 
“antedatamento de CNPJ em contratos, e distrato efetuado em 25/3/2014, tão somente após o início 
da ação fiscal”. 
  
Para Anderson, a regularização foi feita com o objetivo de suprir inconsistências no contrato de 
prestação de serviços firmado entre a empresa e o atleta, em 27 de abril de 2011, tendo em vista 
que então a empresa sequer existia. Ele também citou como prova de simulação que, nos anos-
calendário analisados na causa, não há nos livros contábeis nenhuma operação ligada ao objeto 
social das empresas. 
 
“Também há claros sinais de simulação tais como sua constituição às vésperas do acordo com o 
Barcelona (18/10/2011), ausência de estrutura operacional e de funcionários (só contratado um 
funcionário em 2013), bem como de falta de capacidade econômica para a consecução dos objetivos 
sociais consultoria esportiva e empresarial, representação, assessoria e participações empresarial e 
esportiva”, complementou. 
 
Em relação aos documentos trazidos por Neymar Júnior aos autos, o conselheiro afirma que não 
servem para justificar nada, pois tratam de um período posterior ao analisado. 
 
“Por mais que a D. Relatora se esmere ao defender não ser necessário expressivo número de 
funcionários para dar conta do desenvolvimento das atividades objeto social da empresa, tal linha de 
raciocínio surge com verdadeiro eufemismo, quando se está, em apertada síntese, perante sociedade 
constituída às pressas, de forma até mesmo atabalhoada, que não possui quaisquer funcionários, 



 

não possui capital integralizado e que não registra na contabilidade qualquer atividade relacionada 
com o objeto social”, opinou. 
 
Clique aqui para ler o acórdão do Carf. 
 
Brenno Grillo é repórter da revista Consultor Jurídico. 
 
Revista Consultor Jurídico 

 

Especialista explica como deixar seu dia mais produtivo 
 
Falar não, aproveitar o smartphone e saber quais são as suas horas 'ouro' são as dicas 
  
"Estamos todos sobrecarregados: trabalho, vida social, família. Temos que gerenciar tudo e estamos 
sempre ocupados. No entanto, o dia tem 24 horas, para mim, para você, para a Oprah Winfrey, para 
todo mundo. É essencial pensar em como economizar tempo", afirma a consultora de carreira Susie 
Moore, autora do livro What If It Does Work Out? (E se funcionar?, em tradução livre).  
  
Em 2013, aos 30 anos, Moore deixou seu emprego em vendas, onde ganhava US$ 500 mil por ano, 
para abrir seu próprio negócio como consultora de carreira, segundo informações do Business 
Insider.  
 
Segundo ela, há três principais dicas que podem aumentar sua produtividade, mesmo considerando 
toda a correria do dia a dia. Confira:  
 
Falar não (muitas vezes)  
 
Para Moore, uma das melhores formas de economizar tempo é dizer "não". "Warren Buffett afirma 
que a diferença entre pessoas bem-sucedidas e as que não são é dizer 'não' – muitas vezes", disse.  
 
Segundo a especialista, dizer não para tudo que vai tomar um tempo extra e que não vai trazer 
benefícios é necessário. "Recusar um almoço, uma reunião de relacionamento, um projeto que você 
não tem interesse, dizer não para sua irmã quando não puder ficar com seus sobrinhos durante o dia 
todo é necessário", afirmou.  
 
Para ganhar tempo você precisa se concentrar em coisas que realmente são importantes e que são 
de sua responsabilidade necessariamente. "Aprender a dizer não pode fazer com que sua semana 
ganhe horas extras e consequentemente você fica mais produtivo e focado nas suas tarefas", explica.  
 
Saber quais são suas "horas de ouro"  
  
Moore chama de "horas de ouro" as horas mais produtivas do dia – e elas são muito particulares, 
embora na maioria das vezes sejam durante a manhã. "Reserve suas "horas de ouro" para fazer as 
tarefas mais importantes do dia", disse.  
 
"Para mim é o período entre 7h e 9h, quando consigo escrever como uma máquina, criar conteúdo, 
fazer o meu melhor trabalho. Se eu fizesse esse mesmo processo à tarde, eu provavelmente levaria 
quatro, cinco horas para fazer as mesmas coisas", afirma. Segundo Moore, o ponto aqui é descobrir o 



 

momento do dia que você rende mais para focar em tarefas que você não pode deixar passar ou que 
são mais complexas, para maximizar o seu cérebro quando estiver em sua maior capacidade.  
 
Aproveitar o smartphone  
 
"Nosso celular nos dá acesso a tudo - estamos completamente acostumados e acomodados com o 
que o aparelho pode fazer", disse Moore. No entanto, mais do que mexer nas redes sociais, o celular 
serve para impulsionar sua produtividade, segundo a especialista.   
 
"Você pode adiantar algumas pequenas tarefas quando está no metrô ou na fila do banco. Então, a 
dica é utilizar o celular para ganhar tempo sempre que possível", explica a especialista. 
 
Ela sugere aproveitar os intervalos de tempo entre tarefas maiores para adiantar o máximo de 
responsabilidades menores como mandar e-mails, fazer ligações, marcar reuniões, pagar alguma 
conta.  
Fonte: Infomoney 

 

Receita Federal e outras instituições definem estratégia de atuação conjunta para o 
combate à fraude com títulos públicos 
 
O objetivo é recuperar créditos tributários e responsabilizar criminalmente os infratores, inclusive, os 
consultores que estruturaram a fraude 
 
A Secretaria da Receita Federal realizou em 21 de junho de 2017 o seminário “Prevenção à Fraude 
Tributária com Títulos Públicos”. Além de representantes da RFB o evento contou também com a 
participação de autoridades e representantes dos seguintes órgãos: MPF – Ministério Público 
Federal, STN – Secretaria do Tesouro Nacional, PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, DPF 
– Departamento da Polícia Federal, AGU – Advocacia Geral da União, BACEN – Banco Central do 
Brasil e membros da Justiça Federal. 
 
O objetivo do seminário foi definir estratégia de atuação conjunta, disseminar informações e 
orientações acerca da prática indevida de suspensão ou extinção de débitos tributários. 
 
Organizações criminosas constituídas por diversas pessoas jurídicas e físicas, vendem créditos 
“podres”, normalmente atrelados a títulos públicos antigos, prescritos ou falsos e imprestáveis para 
pagamento ou compensação com tributos federais. 
 
O esquema fraudulento processa-se por meio de diversos intermediários espalhados nos estados da 
federação e por vezes conta com a participação de contabilistas, advogados e consultores locais com 
o intuito de dar credibilidade à operação. 
 
Para atingir seu objetivo, os grupos fraudadores se utilizam de vários artifícios e informações 
inverídicas, dentre elas a de que a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) validaria a utilização de tais 
créditos para fins de “quitação” de tributos. Oferecem a seus clientes uma permanente assessoria 
jurídica e concede um deságio na venda, em média de 30% do valor devido do tributo. 
 
Assim, para supostamente quitar um débito de R$ 100 mil as empresas adquirentes do crédito podre 
pagam diretamente ao fraudador a quantia de R$ 70 mil. 
 



 

Os intermediários, em conjunto com os mentores da fraude, forjam uma comprovação da quitação 
para seus clientes, incluindo informações inexatas nas declarações apresentadas à Receita Federal.  
 
Na maioria dos casos, os contribuintes autorizam os próprios fraudadores a atuarem em seu nome, 
seja por procuração ou pela entrega do certificado digital. Outras vezes, os próprios contribuintes ou 
seus contabilistas são orientados pelos fraudadores a promover as alterações nas declarações. 
 
Os usuários destes créditos imaginam estar obtendo vantagem ao pagar aos fraudadores menos que 
o tributo devido, porém, continuam com a dívida perante o fisco. 
 
Em outra forma da fraude, para conseguir seu objetivo os grupos fraudadores se utilizam de vários 
artifícios e informações inverídicas, dentre elas a falsificação de Letras do Tesouro Nacional (LTN), de 
despachos decisórios emitidos pela RFB e de ofícios emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional. 
Com esse artifício, inclusive com a majoração dos valores dos “títulos podres” com base em 
premissas falsas, conseguem convencer seus clientes de que o crédito está homologado pela RFB. 
 
A RFB já identificou diversas outras organizações criminosas que praticam a fraude com a utilização 
de diferentes “créditos”, tais como NTN-A, Fies, Gleba de Apertados, indenização decorrente de 
controle de preços pelo IAA, desapropriação pelo INCRA, processos judiciais etc., os quais também, 
comprovadamente forjados e imprestáveis para quitação de tributos. 
 
O poder judiciário tem, reiteradamente, decidido pela prescrição dos referidos títulos públicos, que 
não se prestam ao pagamento de dívida fiscal, tampouco à compensação tributária. 
 
A Receita Federal realiza rigoroso levantamento das empresas que estão indevidamente retificando 
as declarações para suprimir ou reduzir os débitos informados ou ainda que não estão informando 
tais débitos. Orienta os contribuintes a regularizarem imediatamente todos os débitos, a fim de 
evitar autuação com multas que podem chegar a 225% e ainda sofrer Representação Fiscal para Fins 
Penais ao Ministério Público por crime contra a ordem tributária e lesão aos cofres públicos. 
 
Em trabalho conjunto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Secretaria do Tesouro Nacional, 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Ministério Público da União desenvolveram uma cartilha 
com o objetivo de alertar os contribuintes sobre o perigo de serem vítimas de armadilhas 
envolvendo fraudes tributárias.  
 
A cartilha apresenta um breve histórico sobre os títulos públicos federais, a validade e a forma de 
aquisição e resgate desses títulos; trata da fraude tributária e suas consequências; explica aos 
contribuintes como identificar e proceder diante de propostas que consistem na utilização de 
práticas irregulares para extinção de débitos junto à Fazenda Nacional, e apresenta referências 
eletrônicas e legais. 
 
Conheça aqui a cartilha sobre prevenção à fraude com títulos públicos. 
 
  
 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/noticias/ascom/2017/junho/receita-federal-e-outras-instituicoes-
definem-estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com-titulos-publicos  

 

 



 

Programa Seguro-Emprego - Conversão 
      
Foi publicada no DOU de hoje, 27.6.2017, a Lei nº 13.456/2017 para converter, com alterações, a 
Medida Provisória nº 761/2016, que trata do Programa Seguro-Emprego. 
 
Dentre as regras do PSE, destacam-se: 
 
a) a possibilidade de adesão pelas empresas de todos os setores em situação de dificuldade 
econômico-financeira que celebrarem acordo coletivo de trabalho específico de redução de jornada 
e de salário; 
 
b) o prazo para adesão até o dia 31.12.2017, observada a permanência máxima de 24 meses, 
respeitada a data de extinção do programa; 
 
c) a prioridade de adesão ao PSE para: 
 
c.1)  microempresas e empresas de pequeno porte; 
 
c.2) empresas que observarem a cota de pessoas com deficiência; 
 
c.3) microempresas e empresas de pequeno porte que possuam em seus quadros programa de 
reinserção profissional de egressos do sistema penitenciário; 
 
d) a proibição de contratar empregado para executar, total ou parcialmente, as mesmas atividades 
exercidas por empregado abrangido pelo programa, exceto nas hipóteses de: 
 
d.1) efetivação de estagiário; 
 
d.2) contratação de pessoas com deficiência; 
 
d.3) contratação de egresso dos sistemas prisional e de medidas socioeducativas; 
 
e) a prorrogação da data de extinção do programa para 31.12.2018. 
 
Para mais informações, acesse a íntegra da Lei nº 13.456/2017. 
Equipe Thomson Reuters - Checkpoint. 

  

Por que a Nota Fiscal Paulista não atrai empresas do Simples 
 
Falta de conhecimento sobre as regras do programa, baixo valor devolvido e medo da fiscalização 
podem explicar o menor número de adesões 
O volume de créditos do ICMS gerados no programa Nota Fiscal Paulista e direcionado às empresas 
paulistas optantes pelo Simples Nacional caiu 8% em maio na comparação com maio do ano passado. 
 
  
 
Foram distribuídos R$ 9 milhões e o número de empresas beneficiadas no mesmo período soma 1,14 
milhão. 
 



 

Em tempos de crise, o total de créditos poderia fazer diferença no caixa das pequenas empresas. Não 
é o caso. Pelos números do mês de maio, é como se as empresas beneficiadas recebessem apenas R$ 
44. 
 
Em março, a distribuição de créditos também foi 8% menor se comparada a março de 2017. E no 
acumulado do ano, o recuo também se repetiu, com uma variação de 3%. 
 
De acordo com o coordenador do programa, Carlos Eduardo Ruggieri, as análises dos dados 
referentes aos números devem ser realizadas levando em conta uma defasagem de quatro meses. 
 
Esse é o tempo que Fazenda demora para calcular os valores do imposto a ser devolvido em forma 
de créditos e colocá-los à disposição dos participantes. 
 
Dessa forma, os dados referentes a abril correspondem aos créditos gerados nas compras dessas 
empresas no mês de dezembro. 
 
Pela legislação, as empresas enquadradas no regime do Simples Nacional com faturamento até R$ 
240 mil por ano podem receber de volta parte do ICMS gerado nas compras realizadas na indústria, 
no atacado e varejo, num sistema semelhante ao das pessoas físicas. 
 
BALANÇO 
 
De janeiro de 2008, o primeiro ano de vigência do programa, a dezembro de 2016, as empresas do 
Simples Nacional receberam R$ 1,5 bilhão em créditos, o que representa 11% do volume total 
distribuído em todo o período, de R$ 13,43 bilhões. 
 
As pessoas físicas receberam R$ 11,2 bilhões, o que corresponde a 83% do bolo de créditos. 
 
Considerando os valores devolvidos a outras categorias de participantes do programa no mesmo 
período, como pessoas físicas, condomínios e entidades sem fins lucrativos, o volume de créditos 
dirigido às empresas do Simples foi o que apresentou o menor crescimento, de 23%. 
 
No topo desse ranking, aparecem as entidades sem fins lucrativos, com crescimento de 2.244% no 
volume de crédito distribuído. Em segundo lugar estão os condomínios, com expansão de 223%, e as 
pessoas físicas, com um crescimento de 137%. 
 
Além do menor volume de recursos do programa, a participação das empresas do Simples parece 
estar aquém do potencial de usuários na condição de consumidores. 
  
De acordo com dados do Sebrae-SP, o estado paulista tem 1,5 milhão de empresas enquadradas no 
regime simplificado. 
 
 Assim, cerca de 350 mil não têm recebido os valores referentes aos créditos de ICMS gerados nas 
compras de mercadorias e produtos. 
Para Ruggieri, vários fatores podem explicar o nível de adesão, que vão desde a falta de 
conhecimento sobre as regras do programa e os baixos valores a serem devolvidos em créditos do 
imposto. 
 
“Considerando-se o limite de faturamento de uma empresa do Simples e o padrão de consumo, os 
valores devolvidos pelo programa pouco representam no fluxo de caixa”, analisa. 



 

 
Elvira de Carvalho, consultora tributária da King Contabilidade, vai além e acrescenta um ingrediente 
para explicar a resistência dessas empresas em participar do programa com o objetivo de receber 
parte do imposto recolhido em suas compras. 
  
“A resistência pode estar relacionada ao receio de serem monitoradas ou acompanhadas mais de 
perto pelo fisco”, afirma. 
 
De fato, o programa Nota Fiscal Pauslista foi criado em 2007 para reduzir a sonegação do imposto 
estadual por meio de um incentivo a quem solicitar o registro do CPF ou CNPJ nas notas fiscais. 
 
MENOS CRÉDITO 
 
As mudanças nas regras promovidas em 2015 também podem ter afugentado as empresas do 
Simples do programa. 
 
Em junho daquele ano, em plena crise econômica e queda na arrecadação do ICMS, a Fazenda 
paulista mudou o cálculo de repasse dos créditos. 
  
Até então, o fisco devolvia aos consumidores e participantes do programa 30% do ICMS recolhido 
pelos estabelecimentos comerciais e passou a devolver 20%. 
 
Essa alteração nas regras impactou o volume devolvido em 2015. Naquele ano, houve um recuo de 
36% no total de créditos devolvidos na comparação com 2014. A queda prosseguiu em 2016, quando 
o repasse recuou 26%. 
 
COMO FUNCIONA 
  
As empresas do Simples Nacional recebem os créditos do programa Nota Fiscal de duas formas. Nos 
casos de compras feitas no varejo, para os documentos emitidos de julho a dezembro, os créditos 
são liberados em abril do ano seguinte. 
 
Para as notas emitidas de janeiro a junho, os créditos são liberados no mês de outubro. 
 
No caso das compras feitas no atacado e na indústria, a Fazenda libera os créditos uma vez por ano, 
no segundo ano subsequente ao ano da emissão dos documentos. 
 
Os créditos gerados nas compras do atacado e na indústria são liberados apenas para as empresas 
com receita bruta anual de até R$ 240 mil. 
 
Para acessar os valores, as empresas devem acessar o sistema da Nota Fiscal Paulista, selecionar as 
opções conta-corrente e consultar extrato Simples Nacional. 
 
Da mesma forma que as pessoas físicas, as empresas podem pedir o depósito bancários dos valores 
em conta corrente ou poupança, obrigatoriamente de um titular Pessoa Jurídica. 
Autor: Silvia Pimentel 
http://www.dcomercio.com.br/categoria/leis_e_tributos/por_que_a_nota_fiscal_paulista_nao_atrai
_empresas_do_simples  

 

http://www.dcomercio.com.br/categoria/leis_e_tributos/por_que_a_nota_fiscal_paulista_nao_atrai_empresas_do_simples
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Cuidado com os erros no Simples Nacional 
 
O Simples Nacional, é um sistema de apuração diferenciado dos demais, para calcular o Simples 
Nacional, é necessário entrar no portal do Simples e por lá mesmo efetuar a declaração das receitas 
para emissão da guia do DAS. 
 
 Muitos empresários pensam que os problemas que ocorrem quando uma empresa recebe um auto 
de infração do Fisco, é porque a contabilidade fez alguma coisa errada. 
 
Mas na realidade não é bem isso, a maioria das empresas são autuadas pela fiscalização por conta do 
mau controle das suas vendas com cartões. 
 
Para se ter uma ideia no mês de maio deste ano, o Fisco do estado de Goiás autuou algumas 
empresas com essas situações, e o montante dessas autuações somou cerca de 44 milhões de reais. 
 
Pelo cruzamento de dados das informações declaradas pelas empresas do Simples, com outras 
informações como as declaradas na Decred e as existentes no Siafi, a malha fiscal consegue detectar 
as empresas que efetuam vendas com cartão e não declaram esses valores no Simples Nacional. 
 
Importante reforçar que toda a venda com cartão tem de ser acobertada por documento fiscal, seja 
cupom ou Nota fiscal eletrônica mesmo. E o que ocorreu no caso de Goiás foi justamente isso, esses 
empresários não estavam fazendo a emissão destes documentos para todas as suas vendas com 
cartão. 
 
Esse tipo de malha fiscal não é exclusiva do estado de Goiás, todos os estados fazem essa verificação 
com muita frequência, e para a empresa autuada, só resta pagar ou parcelar seus débitos, é isso ou a 
mesma será excluída do Simples Nacional. 
 
Isso sem contar que em casos de autuações só a multa de ofício pode variar de 75% a 225%. 
  
Mas em geral o procedimento que o Fisco toma é o de não aplicar direto a autuação, normalmente o 
contribuinte é avisado de suas pendências, e é pedido para que o mesmo se autoregularize, ou seja, 
retifique as apurações do Simples e pague o valor da diferença. 
 
Além da verificação dos valores de vendas com cartão, existem outras formas de uma empresa ser 
autuada por irregularidades no Simples Nacional, como o cruzamento da receita bruta declarada no 
PGDAS e as notas fiscais emitidas pela empresa deduzindo destes valores a soma das notas fiscais de 
entradas emitidas em devolução. 
 
Todo cuidado é pouco quando se trata de apuração de impostos, e o Simples Nacional não foge 
disso, os auditores estão trabalhando firme para encontrar irregularidades nas apurações, então é 
necessário ter sempre um bom controle das vendas da empresa, e sempre, sempre, deve-se emitir as 
notas fiscais e declarar os seus valores na apuração do Simples Nacional. 
 
Autor: Carla Lidiane Müller 
 http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2017/06/cuidado-com-os-erros-no-simples-nacional.html  

 

Depois do Uber e do WhatsApp, golpe cibercriminoso chega aos boletos da Netflix 
 

http://contabilidadenatv.blogspot.com.br/2017/06/cuidado-com-os-erros-no-simples-nacional.html


 

A Nodes Tecnologia, distribuidora das soluções antivírus Avira no Brasil, identificou nova onda de 
ataques dos criminosos cibernéticos contra os usuários do NETFLIX.  
 
Por meio de uma mensagem falsa, os criminosos pedem para que o cliente do atualize a forma de 
pagamento do serviço de streaming de filmes e séries de TV, oferecendo um link para uma página 
também falsa para coletar os dados bancários e de cartões de crédito da vítima. 
 
Na mensagem os criminosos alegam que "houve um problema com a autorização do pagamento" e 
por isso o serviço foi "interrompido". Além disso, é solicitado que o cliente "entre em contato com a 
emissora do cartão de crédito" caso "os problemas persistirem". Na verdade, segundo Eduardo Lopes 
Freire, diretor da Nodes Tecnologia, a mensagem apenas usa um discurso habitual deste tipo de 
ataque.  
 
"Os criminosos apostam na desatenção do usuário e na possibilidade dele realmente enfrentar algum 
tipo de interrupção do serviço por qualquer motivo, técnico ou financeiro. Este método de ataque é 
conhecido como Engenharia Social, no qual os atacantes maliciosos abusam da ingenuidade ou 
confiança do usuário para obter informações que podem ser utilizadas para ter acesso não 
autorizado a computadores e informações. Neste caso os dados bancários e de cartões de crédito do 
cliente NETFLIX são o objetivo", explica o especialista. 
  
O especialista também orienta a nunca acreditar neste tipo de mensagem e que cliente acesse 
diretamente a sua conta para apurar o saldo de crédito do serviço.  
 
"Também é necessário manter todos os programas de computador sempre atualizados, assim como 
o software antivírus, que deve ser abrangente e com recursos avançados de proteção contra as 
ameaças novas ainda desconhecidas", acrescenta Lopes Freire.  
 
"Nas empresas é importante promover o treinamento dos funcionários para que as equipes possam 
conhecer os tipos de ameaças usadas pelos criminosos e, assim, possam atuar de maneira pró ativa 
na proteção da rede corporativa", destaca o especialista.  
 
Mais informações sobre as soluções Avira no Brasil: www.nodes.com.br 
 
http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoi
d=45548&sid=18  

 

AVISO-PRÉVIO INDENIZADO – Não Incidência 
  
Cosit se posiciona quanto a não incidência de INSS sobre o aviso-prévio indenizado 
 
A Cosit – Coordenação-Geral de Tributação, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovou a 
seguinte ementa da Solução de Consulta em referência: 
“O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial nº 1.230.957/RS, no âmbito da 
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil (CPC), afastou a incidência das contribuições 
sociais previdenciárias sobre o aviso prévio indenizado. 
 
Em razão do disposto no art. 19 da Lei nº 10.522, de 2002, na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 
2014, e na Nota PGFN/CRJ nº 485, de 2016, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) encontra-
se vinculada ao referido entendimento. 

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=45548&sid=18
http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=45548&sid=18


 

 
A jurisprudência vinculante não alcança o reflexo do aviso prévio indenizado no 13º salário 
(gratificação natalina), por possuir natureza remuneratória, conforme precedentes do próprio STJ. 
  
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 10.522, de 2002, art. 19, inciso V; Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1, de 
2014, art. 3º; Nota PGFN/CRJ nº 485, de 2016.” 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA 249 COSIT, DE 23-5-2017 
 
(DO-U DE 6-6-2017) 
Fonte: COAD 

 

BNDES lança canal online para pequenas e médias empresas solicitarem crédito 
 
Os micro, pequenos e médios empresários contam, a partir de hoje (26), com um canal que permite, 
de forma ágil, realizar a solicitação de crédito diretamente ao sistema bancário. O Canal do 
Desenvolvedor MPME (www.bndes.gov.br/canal-mpme), direcionado às micro, pequenas e médias 
empresas, é uma plataforma de relacionamento pela internet exclusiva para essa faixa de empresas. 
 
O canal foi lançado em São Paulo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Pela primeira vez, o BNDES passa a se comunicar diretamente com o empreendedor 
interessado em suas linhas de financiamento. “É um instrumento que pretende levar informação 
sobre o crédito ao micro e pequeno empresário. A lógica é expandir o crédito”, frisou o diretor da 
área de operações indiretas do BNDES, Ricardo Ramos. 
 
Por meio de uma plataforma simplificada e interativa, as micros, pequenas e médias empresas com 
faturamento anual de até R$300 milhões podem manifestar o interesse por crédito e obter melhores 
condições de negociação com os bancos. O empresário identifica as linhas de crédito mais adequadas 
para o seu empreendimento, simula financiamentos, aponta os agentes financeiros intermediadores 
(bancos) de sua preferência e encaminha, de forma ágil, seu interesse. O canal pode também ser 
acessado por dispositivos móveis (celulares e tablets). 
 
Segundo o presidente do BNDES, Paulo Rabello de Castro, o banco pretende aumentar a capilaridade 
de seus recursos dentro da linha das micro, pequenas e médias empresas (MPMEs). “O 
desenvolvimento do banco tem sido gradual e firme, no próximo ano estaremos com 50% [de 
empréstimos para as MPME] e essa ferramenta é o que me habilita a dizer isso”, afirmou. 
 
Rabello disse ainda que o BNDES vai aumentar a oferta dos recursos disponíveis de forma geral. “Nós 
pretendemos sair dos R$ 85 bilhões, em média, de desembolso anual, para algo superior a R$ 100 
bilhões daqui até o final do ano, e assim acelerar o processo de aproximação das necessidades de 
fomento e desenvolvimento [do país]”. 
 
Para o presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Afif 
Domingos, a ferramenta vai permitir que as pequenas empresas tenham mais acesso ao 
financiamento. “O desafio é chegar à imensa maioria dos 83% do universo de micro e pequenas 
empresas que não têm acesso ao sistema de financiamento”. 
 
Desempenho das MPMEs 
 



 

As MPMEs ficaram com 38% do total que o BNDES emprestou nos cinco primeiros meses deste ano, 
o que manteve a trajetória de crescimento da participação do segmento no desembolso total do 
banco. Entre 2015 e 2016, a fatia dessas empresas cresceu de 27,5% para 30,8%. Segundo o BNDES, a 
expansão continuou em 2017, o que reflete a prioridade da ampliação do acesso de MPMEs ao 
crédito do BNDES nas novas políticas operacionais do Banco. 
 
De acordo ainda com o BNDES, cerca de 50% dos financiamentos do BNDES são por meio de 
operações indiretas, intermediadas por agentes financeiros repassadores, que dão capilaridade aos 
recursos e fazem o apoio do banco chegar a MPMEs em todo o território nacional. 
 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/bndes-lanca-canal-online-para-
pequenas-e-medias-empresas-
solicitarem?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-
+27+de+junho+de+2017  

 

O coitadismo é um vício? 
 
Por Newsfeed  
 
Deixe pra lá esse vício 
Sim, vamos começar pelas constatações e comprovações da Física Quântica: “Nos comportamentos 
compulsivos a pessoa deseja satisfazer as necessidades bioquímicas das células do corpo, algo 
comum em situações de vitimização, carência afetiva, etc.” (coitadismo). Ou, “Um viciado, por 
sempre precisar de um pouco mais para saciar sua necessidade química, assim se manifesta: isso 
sempre acontece comigo / eu sabia que isso ia acontecer”… 
 
QUEM É PIOR, A PESSOA QUE CURTE SER COITADINHA OU OS PROTETORES DE COITADINHOS? 
 
Pior é o protetor de coitadinhos, por usar o coitadismo desses coitados para se engrandecer, 
enquanto as vítimas dessa pobre maneira de ser CURTEM seu vício e ainda CURTEM o consolo do 
“Hipócrita Protetor de Plantão”. 
 
Quem tem complacência ou piedade dos seus próprios problemas, tem vocação para ser vítima. 
Dificuldades, muitos passam na vida, mas não ficam se lamentando e vão à luta, ao invés de 
mascarar tendências negativas do Eu. 
 
A maioria dos coitadistas é mansa, mas quando cutucados mostram seu dark side, porque o cérebro 
humano é muito inteligente e eficiente para evitar a dor, aprovar nossos prazeres e nos fazer atacar 
para defender nossos vícios. 
 
O QUE OS LÍDERES DEVEM FAZER QUANDO LIDERAM UM OU MAIS DESSES VICIADOS? 
 
É necessário ter coragem e muita sensibilidade para apresentar um diagnóstico desses a alguém. 
Mas, como precisa ser feito, faça de forma sutil para evitar conflitos indesejáveis. Alie, por exemplo, 
o negativo da lamúria deles “não ter oportunidades”, ao negativo do inexorável fato de que ele será 
descartado se não mudar (talvez menos com menos dê mais). Alivie afirmando que Seres Humanos 
não deveriam ser “algo descartável”, mas costumam ser… 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/bndes-lanca-canal-online-para-pequenas-e-medias-empresas-solicitarem?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+27+de+junho+de+2017
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/bndes-lanca-canal-online-para-pequenas-e-medias-empresas-solicitarem?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+27+de+junho+de+2017
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/bndes-lanca-canal-online-para-pequenas-e-medias-empresas-solicitarem?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+27+de+junho+de+2017
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-06/bndes-lanca-canal-online-para-pequenas-e-medias-empresas-solicitarem?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=Press+Clipping+Fenacon+-+27+de+junho+de+2017


 

Use a imagem do Hardy, a pessimista hiena da dupla Lippy & Hardy, aquela que seguia o leão mais 
otimista do planeta. Pois é, ao abordar um liderado coitadista, pergunte se ele está na Síndrome de 
Hardy (Oh vida, oh céus, oh azar), visando levar uma imagem cerebral que ridicularize a atual doença 
dele. Não baixe sua vibração para se harmonizar na vibração do Hardiano, mas faça com que ele 
troque o que não quer pelo o que ele quer. 
 
O que pode consolar líderes interessados em ajudar esses coitadinhos é saber que o sofrimento 
oriundo desse tipo de doença poderá levá-los a aprender que é possível e necessário passar a pilotar 
sua própria vida. Ou, tchau baby! 
 
É FÁCIL PILOTAR A PRÓPRIA VIDA? 
 
Claro que não, porém é preciso assumir a Responsabilidade pela própria existência para obter a 
própria Felicidade. Ou seja, cada Ser é que cria sua própria realidade. Note que estados de felicidade 
são comuns àqueles que têm coragem de ser o que de fato são e incomuns àqueles que só podem 
existir através de pessoas e/ou circunstâncias. Um bom começo para a superação é parar de 
reclamar de tudo e de todos. Olhe para dentro de si e clame: Eu existo! 
 
ATÉ QUANDO DEVO CONTINUAR A TER DÓ DE MIM MESMO? 
 
Até quando você quiser ou até eliminar arquivos doentios da sua memória, porque você foi 
programado para ser infeliz e sofredor. Troque essas programações pessimistas por estados de 
espírito otimistas, porque será uma escolha sua e não imposições de uma sociedade infeliz. Escolha 
ser uma borboleta que procura pela luz e seja um Ponto de Luz. Escolha ser uma barata que vive em 
meios obscuros e seja um nojento ser vivente das trevas. 
 
COITADISMO É, ENTÃO, UMA ARMADILHA MENTAL PROGRAMADA? 
 
Sim, por estar muito próximo da natureza animal do ser humano (Id). Como o id é regido pelo 
“princípio do prazer”, precisamos evoluir o Ego e Superego para melhorar o comportamento 
humano. O ego – o responsável pela interação moral entre o sujeito e o ambiente externo -, quando 
aliado ao superego – o responsável pelo princípio ético do dever e conduta social e individual do Eu -, 
poderá reverter ‘N’ armadilhas mentais programadas, como o coitadismo. 
 
QUER SER O AGENTE TRANSFORMADOR DE SUA HISTÓRIA? 
 
Então deixe de sabotar sua vida e acredite em você mesmo. Estabeleça metas e objetivos para ser o 
responsável por si mesmo. Valorize o que tem e o que quer ter, lembre-se de que você é capaz de 
fazer melhor e melhor. Ah, antes de sofrer as consequências de dar uma de coitadinho, como perda 
de funções e promoções, trabalhe no seu autoconhecimento ou peça ajuda profissional qualificada. 
Note que você já não comove mais ninguém quando se aproxima de alguém com aquela sua aura de 
baixa autoestima, manifestando coitadismo, Senhor Coitadista. 
 
Moracy das Dores é um mercadólogo reconhecido pelo MEC e especialista em Marketing, 
Comunicação e Vendas. Implantou o 1º Call Center do Brasil, há 31 anos – Atual Consultor de 
Marketing da Trade Call Service. Escreveu e publicou dois livros: Para sua vida melhorar, basta saber 
negociar e O Objetivista e a nova forma de ser e de estar no planeta Terra. Outros Artigos publicados: 
www.tradecall.com.br/site/blog/ (Blog Trade Call Service). 
 



 

https://jornaldoempreendedor.com.br/destaques/lideranca/o-coitadismo-e-um-
vicio/?mc_cid=9c99e74178&mc_eid=8440203103 

 

Cobrança extra para despachar bagagem entrou em vigor  
 
A cobrança extra para despachar bagagens com mais de 10 kg em viagens aéreas passou a valer 
desde terça-feira (20/6). O valor foi instituído pela Agência Nacional de Aviação no fim de 2016 junto 
com outras novas regras. 
  
A partir de agora, os passageiros também não poderão ser cobrados por passagens canceladas até 24 
horas depois da data da aquisição e com antecedência mínima de sete dias da data do embarque. 
 
Normas deveriam ter entrado em vigor em 14 de março, mas vigência mudou para esta terça-feira 
(20/6) por causa das diversas ações contra as novas normas. 
 
Essas normas deveriam ter entrado em vigor em 14 de março, mas por causa de uma batalha jurídica 
o prazo para o início da vigência foi alterado para esta terça. Em fevereiro, o juiz Alcides Saldanha 
Lima, da 10ª Vara Federal no Ceará, negou liminarmente pedido do Procon estadual contra as 
mudanças promovidas nas normas que regem a relação entre empresas aéreas e passageiros, a 
maioria criticada por especialistas em Direito do Consumidor. 
 
Na ação, o Procon cearense alegou que as mudanças deixam os consumidores em situação 
desvantajosa em relação às companhias aéreas. Disse também que as alterações violam 
determinações do Código Civil (artigo 740) e do Código de Defesa do Consumidor (artigo 39). 
 
Segundo o magistrado, as novas regras não violam direitos do consumidor nem dão vantagens 
excessivas ao fornecedor. Isso porque uma atividade empresarial, mesmo as reguladas pelo poder 
público, devem ser lucrativas, pois, caso contrário, a continuidade de seus serviços pode ser 
inviabilizada, assim como sua existência. 
 
Porém, em 13 de março — um dia antes de as novas regras entrarem em vigor —, o juiz José 
Henrique Prescendo, da 22ª Vara Cível Federal de São Paulo, suspendeu liminarmente a cobrança 
extra. No dia seguinte, a 4ª Vara Federal de Brasília, por também analisar caso relacionado ao tema, 
determinou que as ações ajuizadas contra as regras da Anac devem ser encaminhadas à 10ª Vara 
Federal do Ceará, que foi a primeira a analisar o caso. 
 
  
 
Na 10ª Vara Federal no Ceará, o juiz Alcides Saldanha Lima restabeleceu a norma, afirmando que 
interferir nesse ponto é legislar por meio do Judiciário. Argumentou ainda que liberar as empresas 
para cobrarem pelos despachos não é, por si só, um ato que fere os direitos do consumidor. Sua 
análise foi centrada nos aspectos empresariais da questão. 
 
Revista Consultor Jurídico, 20 de junho de 2017 

 

Devedores habituais de ICMS terão regime especial em São Paulo 
Os 79 estabelecimentos que farão parte do programa têm débitos com o governo paulista de R$ 260 
milhões 
 



 

Empresas devedoras contumazes de ICMS vão entrar a partir de hoje em um regime especial para 
resolver suas dívidas com o Estado de São Paulo. Ao todo, são 79 estabelecimentos, entre matrizes e 
filiais de 54 companhias, com um débito de R$ 260 milhões, sendo R$ 220 milhões inscritos em 
dívida ativa. 
 
A maior parte das empresas fica em Osasco e na capital paulista. A lista das empresas que devem ao 
fisco foi publicada na edição desta quarta-feira (21/06) do Diário Oficial do Estado. 
 
“São Paulo tem 2,4 milhões de contribuintes, alguma parte pode ficar fora desse controle. Essa é 
uma iniciativa que faz parte de um programa que se chama “Nos Conformes”, que busca provocar 
contribuintes que estão em dívida a fazer esse recolhimento, antes que o estado tome alguma 
medida coercitiva”, Luiz Claudio Rodrigues de Carvalho, coordenador de Administração Tributária da 
secretaria estadual. 
 
Geralmente, a empresa reconhece que deve o tributo, mas deixa de recolher o imposto contando 
com a demora da cobrança por parte do Estado, explica Carvalho. Ela, dessa forma, ganha tempo 
para resolver pendências mais urgentes, como sua folha de pagamento, ou consegue um fôlego para 
dar descontos para os clientes e ganhar mercado. 
 
A Sefaz criou uma linha de corte para definir as empresas que farão parte do regime. Elas têm déficit 
maior que R$ 500 mil reais, acumulados de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, com índice de 
inadimplência acima de 50%. 
 
Para resolver suas pendências de ICMS, as empresas que serão postas no regime especial poderão 
optar, entre 15 de julho e 15 de agosto, pelo Programa Especial de Parcelamento (PEP). A empresa 
que decidir parcelar o pagamento, em até 60 vezes, terá desconto de 50% na multa e 40% nos juros, 
com acréscimos mensais que variam de acordo com o número de parcelas. 
 
Fonte: Estadão 

 

Contribuições previdenciárias 
 
Empresas em todo o país poderão ter que desembolsar multas que chegam a 225% sobre débitos 
previdenciários caso não regularizem a situação até o próximo mês de junho. Além disso, correm 
risco de sofrer representação no Ministério Público por crimes de sonegação fiscal, por exemplo. A 
ação faz parte da segunda etapa do Projeto Malha Fiscal da Pessoa Jurídica. O auxílio especializado é 
a saída para quem busca uma alternativa para esse cenário. 
 
Essa situação afeta 7.221 empresas brasileiras que estão sendo notificadas pela Secretaria da Receita 
Federal. As inconsistências foram encontradas na Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à 
Previdência Social (GFIP) durante o período de junho de 2012 a dezembro de 2016 e somam R$ 532 
milhões. 
 
Esses problemas puderam ser constatados após a análise das informações referentes ao INSS que 
tem por objetivo financiar os benefícios aos trabalhadores. As empresas podem verificar as 
informações nos demonstrativos encaminhados por carta ao endereço no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ). No entanto, a empresa que efetuar o pagamento espontâneo dos valores em 
atraso, previamente a qualquer ação fiscal, arcará somente a multa de mora (20%), vendo-se livre da 
imposição de outras penalidades, inclusive de processo por crime tributário. 



 

 
Mesmo quem ainda não foi intimado pode conferir a conformidade da situação da empresa por meio 
do site da Receita Federal, disponível com a utilização de uma assinatura digital e, caso algum erro 
seja percebido, a autorregularização pode ser feita espontaneamente. 
 
É importante que o processo seja conduzido por uma assessoria contábil e jurídica especializada para 
que não surjam complicações futuras. Além disso, esse tipo de acompanhamento consegue afastar 
novos problemas envolvendo a sonegação. Por fim, é necessária a criação de uma consciência sobre 
o pagamento de tributos e impostos. Apesar das controvérsias que envolvem a aplicação real desses 
valores em melhorias para a sociedade, não honrar com esse tipo de compromisso pode significar 
sérios transtornos jurídicos. 
 
Karula Lara Corrêa, advogada tributarista 

 

Tributação Monofásica do PIS/COFINS – Receita Esclarece Dúvidas 
 

Solução de Consulta Cosit 99.077/2017 
 
Através da Solução de Consulta Cosit 99.077/2017 a Receita Federal esclareceu dúvidas sobre a 
tributação e retenção do PIS/COFINS na fabricação de produtos sujeitos à tributação concentrada (ou 
“monofásica”): 
 
Na apuração do valor do Simples Nacional devido mensalmente, a empresa que industrialize produto 
sujeito à tributação concentrada do PIS/COFINS deve segregar as receitas decorrentes da venda 
desse produto. Sobre essas receitas aplicar as alíquotas previstas na Lei Complementar nº 123, de 
2006, porém, desconsiderando, para fins de recolhimento em documento único de arrecadação, o 
percentual correspondente àquela contribuição. 
A pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, que proceda à industrialização de produto 
relacionado nos Anexos I ou II da Lei nº 10.485, de 2002, sujeito à tributação concentrada em relação 
ao PIS/COFINS deve, na apuração desses tributos, aplicar sobre a correspondente receita de venda as 
normas de tributação concentradade que trata a Lei nº 10.485, de 2002. 
 No caso de venda de autopeças listadas nos Anexos I e II da Lei nº 10.485, de 2002, por pessoa 
jurídica optante pelo Simples Nacional,não se exige retenção na fonte do PIS/COFINS sobre o 
pagamento realizado. Entretanto, o simples fato de a pessoa jurídica adquirente ser optante pelo 
Simples Nacional não constitui fator determinante para rechaçar a necessidade de retenção na fonte 
na aquisição das mencionadas peças, quando a venda for efetuada por pessoa jurídica não optante 
desse regime simplificado de tributação. 
Fonte: Blog Guia Tributário 

 

Reconhecimento de validade de convenção coletiva do trabalho 
 
(*) Marcela Ortega Tavares e Daniel Dias 
O TST declarou a validade de disposições de CCT que flexibilizaram as regras para o preenchimento 
da “cota de portadores de necessidades especiais”, fixando percentuais inferiores àqueles 
estabelecidos pelo artigo 93, da lei 8.213/91. 
 
O TST, ao julgar o Recurso Ordinário 76-64.2016.5.10.0000, declarou a validade de disposições de 
Convenção Coletiva de Trabalho que flexibilizaram as regras para o preenchimento da “cota de 



 

portadores de necessidades especiais”, fixando percentuais inferiores àqueles estabelecidos pelo 
artigo 93, da lei 8.213/91. 
 
O referido recurso teve origem na Ação Anulatória de Cláusula Convencional ajuizada pelo Ministério 
Público do Trabalho da 10ª Região (MPT-10) em face do Sindicato dos Trabalhadores em Vigilância 
do Estado do Tocantins – SINTVISTO e do Sindicato das Empresas de Segurança Privada, de 
Transporte de Valores, de Cursos de Formação e Segurança Eletrônica do Estado do Tocantins – 
SINDESP. Na ação, o MPT-10 pleiteava a nulidade de cláusulas da convenção coletiva da categoria, 
dentre elas a relativa à porcentagem de indivíduos portadores de necessidades especiais a serem 
contratados para preenchimento de cotas. 
 
No curso da discussão judicial, houve a demonstração de que, no que diz respeito às atividades 
desenvolvidas pelas empresas de segurança de valores, os profissionais contratados necessitavam de 
requisitos mínimos de acuidade física e técnica. Eles precisam ter curso de formação de vigilante, que 
inclui defesa pessoal, armamento e tiro, entre outras, além de aprovação em exames de saúde física, 
mental e psicotécnico. Demonstrou-se, também, o esforço das empresas que exercem esse tipo de 
atividade para a contratação de empregados portadores de necessidades especiais, visto as 
peculiaridades das atividades. 
 
Ao analisar o tema, o TST manteve as decisões de primeira e segunda instâncias, que declararam 
válida a cláusula de convenção coletiva.  
 
O artigo prevê a relativização do cálculo da porcentagem de cotas para deficientes, para que seja 
utilizada como base apenas os empregados alocados em atividades administrativas/burocráticas das 
empresas da categoria.  
 
Em outras palavras, o TST entendeu ser admissível o cômputo do percentual de cotas para indivíduos 
portadores de necessidades especiais com base nos cargos que não se enquadram na definição de 
vigilante e/ou aqueles nos quais os empregados portadores de deficiência pudessem se ativar de 
forma segura. 
 
O TST ao confirmar a validade das decisões que reconheceram a prevalência de negociações coletivas 
sobre as regras gerais do trabalho, de forma específica à determinada categoria, aponta para a 
necessidade de novas discussões e soluções sobre as relações de trabalho.  
  
A decisão está em consonância com a atual conjuntura econômica e social. 
 
*Marcela Ortega Tavares é advogada do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. 
 
*Daniel Dias é sócio da área Trabalhista do escritório Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados. 

 
 

4.02 COMUNICADOS 
CONSULTORIA   JURIDICA 
Consultoria Contábil, Trabalhista e Tributária 
O Sindicato dos Contabilistas de São Paulo conta com profissionais especializados em diversas áreas 
jurídicas, com o intuito de oferecer consultoria e suporte à realização das atividades dos profissionais 
da Contabilidade, que vão desde direitos trabalhistas até a elaboração de estatutos sociais para 
entidades do terceiro setor. 



 

A consultoria jurídica é realizada de 2ª a 6ª feira, na sede social do Sindcont-SP, sendo considerada 
um dos mais importantes e significativos benefícios que a Entidade disponibiliza aos seus associados. 
O trabalho realizado pelos advogados especializados em diversas áreas jurídicas consiste em orientar 
os profissionais da Contabilidade quanto às soluções para os problemas que envolvam assuntos 
pertinentes à legislação, como: 
• Consultoria Jurídica Tributária Federal, Estadual e Municipal: IRPF, IRPJ, PIS, Cofins, CSLL, Simples, 
ISS, ICMS, e outros 
• Consultoria Trabalhista e Previdenciária: benefícios, fiscalização, parcelamento, fundo de garantia, 
direitos trabalhistas, entre outros 
• Consultoria do Terceiro Setor: assessoria sobre entidades sem fins lucrativos e beneficentes, 
análise de estatuto social, atas e outros 
• Consultoria Societária e Contratual: orientações técnicas, análises e vistos de contratos em geral 
• Consultoria Contábil: orientações e esclarecimentos sobre normas e procedimentos contábeis 
Confira os horários de atendimento dos profissionais, de acordo com a área de jurídica desejada: 

Tributarista   

Telefone: (11) 3224-5134 -  
E-mail: juridico@sindcontsp.org.br 

  

Dr. Henri Romani Paganini - OAB nº SP 166.661 De 2ª a 6ª feira das 9h às 13h 

Dr. Domingos Donadio - OAB nº SP 35.783 De 2ª a 6ª feira das 14h às 17h 

Trabalhista   

Telefone: (11) 3224-5133 -  
E-mail: juridico3@sindcontsp.org.br 

  

Dra. Eloisa Bestold - OAB nº SP 120.292 
De 2ª e 3ª feira das 14h às 18h 

De 4ª a 6ª feira das 9h às 13h 

Dr. Benedito de Jesus Cavalheiro - OAB nº SP 134.366 

De 2ª e 3ª feira das 9h às 13h 

4ª feira 
das 14h30 às 
18h30 

De 5ª e 6ª feira das 14h às 18h 

Terceiro setor   

Telefone: (11) 3224-5141 -  
E-mail: juridico4@sindcontsp.org.b 

  

Dr. Alberto Batista da Silva Júnior - OAB Nº SP 255.606 

De 2ª e 3ª feira das 9h às 13h 

4ª feira das 18h às 21h  

5ª feira  das 14h às 18h 

6ª feira das 9h às 13h 

  

 
 

4.03 ASSUNTOS SOCIAIS 
FUTEBOL  
Horário: sábados as 12:30hs as 14:00hs.  
Sport Gaúcho – Unidade I Limão – quadra 5. 
link: http://sportgaucho.com.br/unidade-i-limao/ 
Endereço: Rua Coronel Mario de Azevedo, 151 – Limão – São Paulo, SP CEP: 02710-020 ou Rua 
Professor Celestino Bourroul, 753 – Limão – São Paulo, SP CEP: 02710-001, ATRAS DA IGREJA 
CATÓLICA DO LIMÃO. 
 
 

http://sportgaucho.com.br/unidade-i-limao/


 

5.00 ASSUNTOS DE APOIO 
 
5.01 CURSOS CEPAEC 

                

                

                

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS  

JULHO/2017 

                

DATA   DESCRIÇÃO 
HORÁRI

O 
 SÓCIO  

 NÃO 

SÓCIO  
C/H PROFESSOR 

05 quarta 
SPED IRPJ (ECF) 

Prático – Novidades 
para 2017  

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Tiago Nascimento Borges 

06 quinta 

Escrituração 
Contábil Fiscal (ECF) 

do Imposto de 
Renda e da  

Contribuição Social 
sobre o Lucro 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Wagner Mendes 

07 sexta 
Créditos de ICMS e 

IPI  
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 Adriana Lemos 

07 sexta 

Homolognet - Novas 
Regras para as 

Homologações das 
Rescisões 

Contratuais com 
Ênfase no eSocial  

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Myrian Bueno Quirino 

10 segunda 
Preço de 

Transferência 
(Transfer Price)  ** 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Lourivaldo Lopes 

10 segunda 
Classificação 

Contábil 
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 

Luiz Geraldo Alves da 
Cunha   

13 quinta 

Como atender com 
excelência o cliente 
interno e externo - 

 "Eu faço a 
diferença" 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 
Maristela Magdaleno e 

Márcia Correia 

13 quinta 
Funções de Pesquisa 

e Referência no 
Excel 

09h00 às 
18h00 

Gratuita 
para 

associados 
adimplentes 

e 
dependentes 

R$ 250,00 8 Ivan Evangelista Glicerio 

14 sexta 
Elaboração de 

Relatórios  Técnicos 
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 

Maristela Magdaleno e 
Suely Marassi de Aguiar 

14 sexta 
Legalização de 

Empresa na Prática   
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 Francisco Motta da Silva 

17 segunda 
Operações com ICMS 
de A a Z e EC 87/15  

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Adriana Lemos 



 

17 segunda 
Analista e Assistente 

Fiscal (ICMS, IPI, 
ISS, PIS e COFINS)  

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Wagner Camilo 

18 terça 

Como desenvolver 
equipes 

comprometidas, 
motivadas e 

 alto desempenho 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 
Maristela Magdaleno e 

Márcia Correia 

24 segunda 
Encerramento de 

Empresa na Prática 
09h00 às 

18h00 
R$ 250,00 R$ 500,00 8 Francisco Motta da Silva 

24 segunda 
Substituição 

Tributária passo a 
passo em São Paulo 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Adriana Lemos 

26 quarta 
Ética e Compliance 
nas Organizações 

Contábeis 

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 Sérgio Lopes 

26 quarta 

Retenções na Fonte 
do INSS, do IRF e do 
PIS/COFINS/CSLL    

    

09h00 às 
18h00 

R$ 250,00 R$ 500,00 8 
Luiz Geraldo Alves da 

Cunha   

27/07 
e 

03/08  
quinta 

Excel com 
Dashboards (Painel 
de Instrumentos) 

09h00 às 
18h00 

Gratuita 
para 

associados 
adimplentes 

e 
dependentes 

R$ 500,00 16 Ivan Evangelista Glicerio 

*Programação sujeita às alterações 

        

** Pontuação na Educação Continuada      
 

 www.SINDCONTSP.org.br 

(11) 3224-5124 / 3224-5125 

cursos2@sindcontsp.org.br  

 
 

 
 
5.02 GRUPOS DE ESTUDOS 
CEDFC Virtual migra para grupo no Facebook 
A partir de agora, os profissionais da Contabilidade poderão interagir com especialistas e 
frequentadores do Centro de Estudos da Entidade, tornando as reuniões ainda mais produtivas e 
dinâmicas ao dar continuidade aos debates e estudos.  
O objetivo é fazer uma extensão online das reuniões realizadas semanalmente. Essa interatividade 
agrega ainda mais valor às reuniões, dando calor e vida aos debates com um número ainda maior de 
participantes, acrescentando inovação, informação e conhecimento. 
Visite a página do Centro de Estudos e Debates Fisco-Contábeis Virtual no Facebook. 
https://www.facebook.com/groups/1431282423776301/ 

 
GRUPO ICMS e DEMAIS IMPOSTOS 
Às Terças Feiras:  
Das 19h às 21h, na sede social do SINDCONT-SP, localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro 
de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 
 

GRUP0  IRFS 

http://www.sindcontsp.org.br/
mailto:cursos2@sindcontsp.org.br


 

Às Quintas Feiras:  
Das 19h às 21h, na sede social do SINDCONT-SP, localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro 
de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 
 


