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Pense nisso... 
“Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e, ao se encontrarem, 
trocarem os pães, cada um vai embora com um. Se dois homens vêm andando por uma estrada, cada 
um com uma idéia, e, ao se encontrarem, trocarem as idéias, cada um vai embora com 
duas.”(Provérbio chinês) 
 
 
1.00 ASSUNTOS CONTÁBEIS 
1.01 CONTABILIDADE 
 
Norma Brasileira de Contabilidade CFC nº 6, de 19.04.2013 - DOU 1 de 26.06.2013 
  
Dispõe sobre apresentação de informações financeiras pro forma. 

  
O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com 
fundamento no disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295/1946, alterado pela Lei nº 
12.249/2010, 
  
Faz saber que foi aprovada em seu Plenário, a seguinte Norma Brasileira de Contabilidade - NBC: 
  
Objetivo e alcance 
  
1. O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) edita o presente Comunicado com a finalidade de 
estabelecer os critérios para compilação, elaboração e formatação de informações financeiras pro 
forma que só podem ser apresentadas quando assim forem qualificadas e desde que o propósito seja 
devidamente justificado, como, por exemplo, em casos de reestruturações societárias, aquisições, 
vendas, fusões ou cisões de negócios, conforme detalhado no item 6. 
  
2. Em muitos casos, a entidade passou ou está passando por processo de reestruturação societária 
ou de negócio, ou ainda efetuou ou está efetuando uma transação. Assim, determinadas 
informações, tais como discutidas neste Comunicado, ajudam os usuários das informações contábeis 
na análise de perspectivas futuras da entidade, pois ilustram a possível abrangência da mudança na 
sua posição financeira histórica e nos resultados das suas operações causada pela transação ou 
reestruturação societária. 
  
3. As informações financeiras pro forma devem somente ilustrar os efeitos de uma transação 
específica, mensuráveis de maneira objetiva (a partir dos valores históricos), excluindo os efeitos 
baseados em estimativas e julgamentos sobre como as práticas e decisões operacionais da 
administração poderiam ou não ter afetado as demonstrações contábeis históricas em decorrência 
da transação. Informações sobre os possíveis ou esperados impactos de decisões tomadas pela 
administração atual em decorrência da transação, como se tivessem sido tomadas em períodos 
anteriores, são consideradas projeções e não fazem parte do alcance deste Comunicado. A 
administração da entidade deve incluir uma afirmação com teor similar ao descrito neste item nas 
notas explicativas às informações financeiras pro forma, conforme ilustrado no Apêndice II deste 
Comunicado. 
  
4. As informações financeiras pro forma previstas neste Comunicado são voluntárias para qualquer 
entidade, exceto se vier a ser requerida legalmente ou por órgãos reguladores. Este Comunicado 

http://pensador.uol.com.br/autor/proverbio_chines/


 

fornece orientação sobre compilação, elaboração e formatação de informações financeiras pro 
forma (forma, conteúdo e circunstâncias em que são apresentadas), quando adotadas. Este 
Comunicado não inclui os conceitos sobre elaboração de demonstrações contábeis combinadas cujos 
procedimentos e circunstâncias são diferentes. Ainda que voluntária, a elaboração e apresentação 
das informações financeiras pro forma devem seguir integralmente os requisitos deste Comunicado. 
  
5. As informações financeiras pro forma, que são objeto deste Comunicado, devem conter esse título 
e ser apresentadas de forma separada das demonstrações contábeis da entidade, e não substituem a 
necessidade de demonstrações contábeis e informações financeiras históricas da entidade 
requeridas pela legislação societária ou por atos normativos de órgão regulador. 
  
Circunstâncias em que são elaboradas informações financeiras pro forma 
  
6. As informações financeiras pro forma são compiladas, elaboradas, formatadas e divulgadas por 
uma entidade nas seguintes circunstâncias: 
  
(a) se durante o exercício social mais recente ou o período intermediário subsequente para o qual o 
balanço patrimonial é requerido, tiver ocorrido uma transação relevante de negócio, nos termos 
definidos no item 7; 
  
(b) se após a data do balanço patrimonial mais recente divulgado ou arquivado tiver ocorrido ou for 
provável que ocorra a conclusão de uma transação relevante de negócio conforme definido no item 
7. Para efeito deste Comunicado, considera-se que a transação relevante de negócio é provável 
quando já existirem termos contratuais irrevogáveis acordados entre as partes em relação aos 
principais aspectos envolvidos, ainda que sujeitos a certas condições suspensivas ou resolutivas. 
Nessas condições resolutivas incluem-se eventuais necessidades de aprovações por parte de órgãos 
reguladores (Banco Central do Brasil, ANATEL, ANEEL, etc.); 
  
(c) se os títulos de dívida ou ações que serão emitidos pela entidade vierem a ser utilizados como 
forma de pagamento de transação relevante a ser efetuada, ou se os recursos provenientes vierem a 
ser aplicados direta ou indiretamente na transação relevante específica; 
  
(d) se a baixa de negócio relevante, nos termos definidos no item 7, por venda, descontinuação ou 
distribuição aos acionistas, por meio de redução de capital ou cisão total ou parcial, tiver ocorrido ou 
for provável que ocorra, e se essa baixa não estiver totalmente refletida nas demonstrações 
contábeis históricas da entidade; 
  
(e) se em relação a uma transação de incorporação de sociedades envolvendo um negócio relevante, 
nos termos definidos no item 7, um ou mais cotistas ou acionistas receberem cotas ou ações da nova 
sociedade; 
  
(f) se a entidade tiver sido parte, anteriormente, de outra entidade e se essa apresentação for 
necessária para refletir as operações e a posição financeira dessa entidade como entidade 
autônoma; 
  
(g) se tiver havido ou for provável a conclusão de outros eventos cuja divulgação de informações 
financeiras pro forma seja relevante para um adequado entendimento por parte dos usuários das 
informações. 
  
Definição de aquisição, venda, alienação, baixa, incorporação, fusão ou cisão relevante de negócio 



 

  
7. A aquisição, venda, alienação, baixa, incorporação, fusão ou cisão de negócio é considerada 
relevante, para efeito deste Comunicado, quando a transação ocorrida (consumada) ou a ocorrer 
(que seja provável sua ocorrência) possa influir de modo relevante na decisão dos usuários das 
demonstrações contábeis para determinado propósito. Presume-se que a transação é relevante 
quando: 
  
(a) a comparação entre as demonstrações contábeis anuais mais recentes do negócio adquirido 
(consumado) ou a ser adquirido (transações prováveis) e as demonstrações contábeis 
(demonstrações contábeis consolidadas, se elaboradas) anuais mais recentes da adquirente até a 
data de aquisição indicar que qualquer uma das seguintes condições supera 20% do (exceto para 
transações prováveis, cujo percentual deve ser substituído por 50%): 
  
(i) ativo total consolidado do negócio adquirido ou a ser adquirido multiplicado pelo percentual 
representativo da participação adquirida ou a ser adquirida, em relação ao ativo total consolidado da 
entidade adquirente; 
  
(ii) valor total do investimento da entidade e de suas controladas (custo pago ou a pagar), mais 
empréstimos ou outras contas a receber do negócio adquirido ou a ser adquirido em relação ao ativo 
total consolidado da entidade adquirente; ou 
  
(iii) lucro líquido consolidado das operações continuadas, antes de impostos, do negócio adquirido 
ou a ser adquirido multiplicado pelo percentual representativo da participação adquirida, ou a ser 
adquirida, em relação ao lucro líquido consolidado das operações continuadas antes de impostos da 
entidade adquirente. 
  
Caso o lucro líquido consolidado das operações continuadas da adquirente, antes de impostos do 
último exercício, seja inferior a 10% ou mais do que a média do lucro líquido consolidado das 
operações continuadas antes de impostos dos últimos 5 anos dessa mesma entidade (entidade 
adquirente), o denominador deve ser substituído por essa média. Para os anos que apresentam 
prejuízo consolidado das operações continuadas antes de impostos da entidade adquirente, deve ser 
considerado valor zero como resultado consolidado das operações continuadas nesses anos, mas o 
denominador deve ser 5 (cinco). 
  
Para esse cálculo de relevância, deve ser utilizado o resultado do último exercício das operações 
continuadas antes dos impostos da entidade adquirida, independente de o resultado ser lucro ou 
prejuízo. 
  
(b) o negócio a ser alienado atender às condições de um negócio relevante, conforme os indicadores 
descritos em 7 (a); ou 
  
(c) aquisições ou alienações, individualmente não significativas (inferiores a 20% conforme descrito 
no item 7 (a)(i), (ii) e (iii)), que em conjunto apresentem um dos indicadores descritos em 7 (a)(i), (ii) 
e (iii) superiores a 50%. Adicionalmente, se a entidade decidir apresentar espontaneamente 
demonstrações contábeis históricas de negócios adquiridos ou alienados individualmente não 
relevantes, é encorajada a apresentação de informações financeiras pro forma. 
  
Apresentação conjunta de informações financeiras pro forma e das demonstrações contábeis 
  



 

8. Quando forem apresentadas informações financeiras pro forma de negócios adquiridos ou a 
serem adquiridos, é necessário apresentar, também, as demonstrações contábeis históricas dos 
negócios adquiridos ou a serem adquiridos para os mesmos períodos em que estão sendo 
apresentadas informações financeiras pro forma, sendo que as demonstrações contábeis históricas 
anuais ou intermediárias devem ser apresentadas de forma comparativa com os respectivos 
exercícios/períodos anteriores. As demonstrações contábeis históricas anuais e intermediárias 
devem ser auditadas e revisadas, respectivamente, por auditores independentes, sempre que 
requerido pela administração ou por lei ou por órgãos reguladores, devendo ser mencionada 
explicitamente essa condição caso não tenham sido. 
  
Definição de negócio 
  
9. Para fins deste Comunicado, o termo “negócio” deve ser avaliado, conforme definido na NBC TG 
15 - Combinação de Negócios, considerando os fatos e as circunstâncias envolvidos e deve-se 
verificar se existe continuidade suficiente das operações da entidade adquirida (vendida) antes e 
após as transações, de modo que a divulgação de informações financeiras anteriores seja relevante 
para o entendimento de operações futuras. Pressupõe-se que uma entidade independente, uma 
controlada ou uma divisão constitua um negócio. Entretanto, um componente menor de uma 
entidade pode também constituir um negócio. Ao avaliar se a aquisição de um componente menor 
de uma entidade constitui um negócio, a entidade deve considerar os seguintes fatos e 
circunstâncias: 
  
(a) se as naturezas das atividades geradoras de receita do componente permanecem basicamente as 
mesmas que antes da operação; ou 
  
(b) se alguns dos seguintes atributos permanecem com o componente após a operação: 
  
(i) instalações físicas; 
  
(ii) base do empregado; 
  
(iii) sistema de distribuição de mercado; 
  
(iv) força de vendas; 
  
(v) base de clientes; 
  
(vi) direitos de funcionamento; 
  
(vii) técnicas de produção; ou 
  
(viii) nomes comerciais. 
  
Definição, forma e conteúdo de informações financeiras pro forma 
  
10. As informações financeiras pro forma devem fornecer aos investidores, credores e demais 
usuários informações sobre o impacto, em bases recorrentes, de uma transação em particular que 
demonstrem como poderiam ter sido afetadas as demonstrações contábeis históricas de uma 
entidade caso essa transação tivesse sido concluída em uma data anterior. As informações 
financeiras pro forma devem ser compiladas, elaboradas e formatadas a partir de demonstrações 



 

contábeis consolidadas históricas da entidade sempre que a consolidação for aplicável para a 
entidade, não sendo, nesse caso, necessária a apresentação de informações financeiras pro forma 
sobre as demonstrações contábeis individuais históricas da entidade. 
  
Forma e conteúdo 
  
11. As informações financeiras pro forma diferem das demonstrações contábeis históricas e, 
portanto, devem conter identificação que as diferencie claramente. Considerando seu objetivo e sua 
utilidade, essas informações podem ser apresentadas em divulgações específicas sobre os dados da 
entidade ou por meio de outros métodos, nos termos previstos neste Comunicado, observando-se as 
seguintes diretrizes: 
  
(a) as informações financeiras pro forma devem consistir de: 
  
(i) balanço patrimonial pro forma, caso a transação ainda não tenha sido consolidada (quando 
necessário) no balanço patrimonial histórico apresentado; ou seja, se o balanço patrimonial mais 
recente já incluir o efeito da transação, não é aplicável a apresentação de balanço patrimonial pro 
forma, observado o descrito no item 19; 
  
(ii) demonstração do resultado pro forma; e 
  
(iii) notas explicativas próprias; 
  
Essas informações financeiras pro forma devem seguir o formato das correspondentes 
demonstrações contábeis históricas da entidade. 
  
(b) os ajustes pro forma devem ser referenciados nas notas explicativas das informações financeiras 
pro forma que claramente descrevam as premissas envolvidas. Assim, devem conter uma descrição: 
  
(i) da transação ou do evento refletido nas informações financeiras pro forma; 
  
(ii) das entidades envolvidas; 
  
(iii) da origem das informações financeiras históricas utilizadas para sua compilação, elaboração e 
formatação (exemplo: “foram obtidas a partir das demonstrações contábeis históricas auditadas, 
cujo parecer dos auditores independentes, datado de __/__/__, não contém ressalva”); 
  
(iv) das principais premissas utilizadas para determinar os ajustes pro forma; 
  
(v) de qualquer incerteza a respeito das premissas utilizadas; e 
  
(vi) dos períodos para os quais as informações pro forma são apresentadas; 
  
Além disso, devem ser incluídas explicações a respeito do propósito da apresentação das 
informações financeiras pro forma, que devem ser lidas em conjunto com as demonstrações 
contábeis históricas das entidades envolvidas, além da descrição de que referidas informações pro 
forma podem não ser indicativas de que os resultados seriam exatamente aqueles caso a transação 
tivesse ocorrido em data anterior. 
  



 

(c) as informações financeiras pro forma serão normalmente dispostas em forma de colunas, 
contendo as demonstrações contábeis históricas de cada entidade envolvida, os ajustes 
representados pelas transações ou eventos e as informações financeiras pro forma propriamente 
ditas. O Apêndice I do presente Comunicado ilustra esta apresentação; 
  
(d) os ajustes pro forma relacionados à demonstração do resultado pro forma são calculados 
considerando que a transação tivesse sido concluída no início do último exercício social encerrado, 
devendo incluir ajustes que reflitam eventos que: 
  
(i) sejam diretamente atribuíveis à transação; 
  
(ii) se espera tenham impacto recorrente sobre a entidade e 
  
(iii) sejam com base e/ou suporte em fatos (factually supportable); 
  
Os ajustes pro forma relacionados ao balanço patrimonial devem ser computados considerando que 
a transação tenha sido concluída na data-base mais recente para o qual o balanço patrimonial seja 
exigido pelas normas que tratam da apresentação de demonstrações contábeis históricas, devendo 
incluir ajustes que reflitam os eventos diretamente atribuíveis à transação e que sejam 
realisticamente suportáveis, independentemente de possuírem impacto contínuo ou de serem não 
recorrentes. Todos os ajustes devem ser referenciados nas notas explicativas que claramente 
explicam as hipóteses e as premissas envolvidas. Por outro lado, exemplos de ajustes que não são 
apropriados na elaboração de informações financeiras pro forma são: 
  
(i) receita financeira originada dos recursos de uma oferta ou venda de ativos; e 
  
(ii) efeitos de decisões da administração tomadas depois da combinação de negócios, incluindo 
desligamento de funcionários, fechamento de fábricas e outros gastos de reestruturação. 
  
(e) se a transação for estruturada de forma que os seus resultados possam ser significativamente 
diferentes, em adição à apresentação do cenário mais provável, que deve seguir a forma tabular de 
apresentação descrita neste Comunicado, devem ser apresentadas, em nota explicativa, análises 
adicionais pro forma que reflitam os vários possíveis resultados da transação, por exemplo: 
determinação do custo de aquisição e seus respectivos impactos, em uma combinação de negócio 
provável, quando esse custo estiver sendo negociado; 
  
(f) tanto o balanço patrimonial pro forma quanto a demonstração do resultado pro forma devem ser 
compilados, elaborados e formatados considerando práticas contábeis consistentes com as 
demonstrações contábeis históricas da entidade adquirente. 
  
Instruções para elaboração 
  
12. A demonstração do resultado histórica utilizada na elaboração das informações financeiras pro 
forma não deve incluir operações descontinuadas. Nesse caso, somente deve ser utilizada na 
elaboração da demonstração do resultado pro forma a parte da demonstração do resultado até a 
linha “lucro do exercício/período das operações continuadas”. 
  
13. Para uma transação de aquisição, os ajustes pro forma para a demonstração do resultado devem 
incluir depreciação e outros ajustes com base na alocação que tenha sido feita do custo de aquisição 
dos ativos líquidos adquiridos e, quando aplicável, o custo financeiro da dívida obtida para financiar a 



 

operação. Em algumas transações, como, por exemplo, em aquisições de instituições financeiras, os 
ajustes de compra podem incluir descontos significativos dos ativos adquiridos, de seu custo 
histórico para seu valor justo na data de aquisição. Quando esses ajustes resultarem em efeito 
significativo sobre os lucros (prejuízos) em períodos imediatamente subsequentes à aquisição, que 
será progressivamente eliminado durante um período relativamente curto, o efeito dos ajustes de 
aquisição sobre os resultados de operações a serem reportados para cada um dos próximos cinco 
exercícios deve ser divulgado em nota explicativa. 
  
14. Para uma transação de venda ou baixa, as informações financeiras pro forma devem iniciar com 
as demonstrações contábeis históricas da entidade existente e evidenciar a eliminação dos negócios 
a serem vendidos ou baixados juntamente com os ajustes pro forma necessários para se chegar às 
operações recorrentes que irão permanecer na entidade. Por exemplo, os ajustes pro forma 
incluiriam ajustes de despesa de juros decorrentes de modificações de estruturas de dívida e 
despesas que serão ou foram incorridas, em nome do negócio a ser vendido ou baixado, como 
despesas de propaganda, salários de executivos, além de outras. 
  
15. Para entidades que anteriormente integravam outra entidade, os ajustes pro forma devem incluir 
ajustes de natureza similar àqueles mencionados no item 14. Além disso, ajustes podem ser 
necessários quando despesas gerais corporativas, juros e imposto de renda forem alocados para a 
entidade em base não considerada razoável pela administração. 
  
16. Quando, durante o exercício social, a conclusão de mais de uma transação tiver ocorrido ou for 
provável que ocorra, as informações financeiras pro forma podem ser apresentadas de forma 
agregada. Entende-se por agregada a apresentação de um único conjunto de informações pro forma, 
a qual demonstra individualmente (colunas) os efeitos das várias transações. Entretanto, em algumas 
circunstâncias (por exemplo, dependendo da aquisição de transações prováveis e concluídas e da 
natureza do registro) pode ser mais útil apresentar as informações financeiras pro forma de forma 
desagregada, mesmo se algumas ou todas as transações não atenderem aos testes de relevância 
individualmente. Para apresentações agregadas, uma nota deve explicar as várias transações e 
divulgar os detalhes das variáveis nas informações financeiras pro forma que aconteceriam para 
qualquer aquisição possível. Se as informações financeiras pro forma estiverem sendo apresentadas 
com o objetivo de obter aprovação do acionista de uma das transações, os efeitos dessa transação 
devem ser claramente apresentados, isto é, com valores não agregados com outras transações. 
  
17. Os efeitos tributários, caso existam, de ajustes pro forma devem ser normalmente calculados à 
alíquota em vigor durante os períodos para os quais as demonstrações do resultado pro forma são 
apresentadas, devendo ser refletidos como ajuste pro forma apresentado em linha específica. 
  
18. As informações financeiras pro forma devem refletir a transação apresentada seguindo as 
práticas contábeis que devem ser aplicadas pela entidade para elaboração de suas demonstrações 
contábeis históricas. Por exemplo, no caso de uma aquisição de entidade, a mesma deve ser 
apresentada de forma consolidada, ou com o reconhecimento dos interesses nos ativos, passivos, 
receitas e despesas (operações controladas em conjunto) ou avaliada pelo método da equivalência 
patrimonial, conforme a prática contábil adotada nas demonstrações contábeis a serem 
apresentadas. 
  
Períodos a serem apresentados 
  
19. O balanço patrimonial pro forma deve ser apresentado no fim do período mais recente para o 
qual o balanço patrimonial consolidado da entidade é exigido, a menos que a transação já esteja 



 

refletida nesse balanço patrimonial consolidado histórico. Por exemplo, para uma aquisição ocorrida 
em junho de X5, em que a entidade irá apresentar suas demonstrações contábeis para setembro de 
X5, não deve ser apresentado o balanço patrimonial pro forma, uma vez que para a data de 
setembro de X5 o negócio adquirido já estará contemplado. Por outro lado, se essa aquisição tivesse 
ocorrido em outubro de X5, haveria balanço patrimonial pro forma para setembro de X5 
contemplando a aquisição. 
  
20. As demonstrações do resultado pro forma devem ser apresentadas apenas para o exercício social 
do ano anterior e para o período intermediário do exercício atual. É facultada a apresentação para o 
período intermediário do ano anterior para fins de comparação. Por exemplo, para uma aquisição 
ocorrida em junho de X5, em que a entidade irá apresentar suas demonstrações contábeis para 
setembro de X5, as demonstrações do resultado pro forma incluirão a demonstração do resultado 
pro forma de 12 meses do exercício findo em X4 e a demonstração do resultado pro forma de 9 
meses de X5, comparadas, opcionalmente, com os 9 meses de X4. Não devem ser apresentadas 
demonstrações ou informações pro forma de períodos anteriores a X4. A demonstração do resultado 
pro forma não deve ser apresentada quando a demonstração do resultado histórica refletir a 
transação em todo o período. 
  
21. As demonstrações do resultado pro forma devem ser apresentadas utilizando o final do exercício 
social da entidade. Se o final do exercício social mais recente de qualquer outra entidade envolvida 
na transação divergir do exercício social mais recente da entidade por mais de 60 dias, a 
demonstração do resultado da outra entidade deve ser atualizada para, no máximo, 60 dias após o 
final do exercício social mais recente da outra entidade. Essa atualização pode ser efetuada por meio 
da adição de resultados do período intermediário subsequente às informações do final do exercício 
social mais recente, deduzindo resultados do período intermediário comparáveis do exercício 
anterior. 
  
22. Sempre que eventos não usuais afetem de forma significativa a determinação dos resultados 
demonstrados para o exercício social concluído mais recentemente, os efeitos desses eventos não 
usuais devem ser divulgados em notas explicativas às informações financeiras pro forma. Nesses 
casos, em adição às divulgações requeridas nos itens 19 a 21, a entidade pode considerar apresentar 
a demonstração do resultado pro forma para o período de 12 meses findo na data do balanço mais 
recente apresentado, se esse período de 12 meses for o mais representativo das operações normais. 
  
Vigência 
  
23. Esta Norma entre em vigor na data de sua publicação. 

 
Norma Brasileira de Contabilidade CFC nº 44, de 19.04.2013 - DOU 1 de 26.06.2013 
  
Dispõe sobre demonstrações combinadas. 
  
O Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e com 
fundamento no disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295/1946, alterado pela Lei nº 
12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário, a seguinte Norma Brasileira de 
Contabilidade - NBC: 
  
Objetivo e alcance 
  



 

1. O objetivo desta Norma é orientar quanto aos critérios para elaboração, às circunstâncias 
envolvidas e à forma da apresentação de demonstrações contábeis combinadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como esclarecer o seu significado. 
  
Definições, forma e conteúdo das demonstrações combinadas 
  
Demonstrações combinadas 
  
2. Demonstrações contábeis combinadas representam um único conjunto de demonstrações 
contábeis de entidades que estão sob controle comum. 
  
3. A entidade que controle uma ou mais entidades e elabore relatórios contábeis-financeiros deve 
apresentar demonstrações contábeis consolidadas. No entanto, nem todas as entidades 
controladoras elaboram relatórios financeiros. Por exemplo, a entidade controladora pode ser um 
indivíduo ou grupo de indivíduos, tal como uma família. Se esse for o caso, demonstrações contábeis 
combinadas podem fornecer informação importante sobre entidades sob controle comum, como um 
grupo. 
  
Objetivo das demonstrações combinadas 
  
4. As demonstrações combinadas são elaboradas com o objetivo de apresentar as informações 
contábeis como se as diversas entidades sob controle comum fossem apenas uma única entidade, 
considerando os mesmos procedimentos utilizados quando da elaboração de demonstrações 
contábeis consolidadas. A diferença básica é que demonstrações consolidadas são elaboradas para a 
controladora e incluem as demonstrações de suas controladas e das entidades em que assume a 
maioria dos riscos e benefícios, enquanto nas demonstrações combinadas não há uma controladora, 
mas um grupo de entidades sob controle comum. A administração deve exercer seu julgamento na 
determinação das entidades sob controle comum a serem combinadas, bem como o propósito 
dessas demonstrações contábeis combinadas. Caso existam outras entidades no grupo de empresas 
sob controle comum que não tenham sido combinadas, a administração deve esclarecer as razões 
que determinaram a inclusão das entidades que foram combinadas. 
  
5. Como as demonstrações combinadas representam o conjunto de determinadas entidades e não 
uma entidade controladora e suas controladas, há sempre necessidade de identificar a quem 
pertencem referidas entidades. Assim, se as demonstrações combinadas se referirem a: 
  
(a) um grupo de entidades sob controle comum que ainda não tenha passado por processo de 
reestruturação societária, como é o caso da criação de uma holding pertencente, por exemplo, a 
uma pessoa física ou conjunto de pessoas físicas, essas demonstrações combinadas devem ser 
referidas como “Entidades do Grupo Econômico XXX” definindo essa identificação; 
  
(b) um grupo de entidades após processo de reestruturação societária, em que já tenha sido 
constituída uma holding, ou uma das entidades tenha passado a deter o controle societário de uma 
ou várias entidades, mas ainda reste outra ou restem outras entidades sob controle comum, 
referidas demonstrações contábeis podem se referir às informações contábeis combinadas da 
“Entidade YYY”. 
  
6. Demonstrações contábeis combinadas não podem ser confundidas com informações financeiras 
pro forma. Enquanto as informações financeiras pro forma objetivam demonstrar como as 
informações contábeis históricas teriam sido afetadas caso uma transação em particular tivesse sido 



 

concluída em um momento anterior (como, por exemplo, combinações de negócios), as 
demonstrações contábeis combinadas são elaboradas com o objetivo de apresentar as informações 
como se as diversas entidades que estão sob controle comum fossem apenas uma única entidade, 
conservando-se, todavia, as operações históricas efetivamente ocorridas. Informações financeiras 
pro forma estão tratadas no CTG 06, emitido por este CFC. 
  
Controle comum 
  
7. O controle comum existe entre entidades distintas quando o controlador (pessoa(s) física(s) ou 
jurídica(s)), direta ou indiretamente, tem o poder sobre a investida (ver itens 10 a 14 da NBC TG 36), 
está exposto a, ou detém direitos sobre, retornos variáveis decorrentes de seu envolvimento com a 
investida (ver itens 15 e 16 da NBC TG 36) e tem a capacidade de utilizar o seu poder sobre a 
investida para afetar o valor de seus retornos (ver itens 17 e 18 da NBC TG 36). 
  
8. Na determinação da existência de controle deve-se utilizar a definição de controle prevista nos 
itens 5 a 19 da NBC TG 36 - Demonstrações Consolidadas, bem como as demais orientações contidas 
na mesma Norma. 
  
Forma e conteúdo 
  
9. As demonstrações combinadas diferem das demonstrações consolidadas, pois nestas últimas, 
como definido na NBC TG 36, a entidade controladora deve possuir participação societária, direta ou 
indireta, nas suas controladas ou assumir a maioria dos riscos e benefícios daquelas entidades. 
  
10. As demonstrações combinadas devem ser elaboradas, no que for pertinente, de acordo com os 
conceitos e técnicas aplicáveis para a consolidação de demonstrações contábeis. Em resumo, as 
demonstrações combinadas representam a soma de demonstrações individuais, com a eliminação de 
saldos e transações entre as entidades combinadas, bem como dos ajustes decorrentes de eventuais 
resultados ainda não realizados entre essas entidades, e do alinhamento de práticas contábeis. 
  
11. As demonstrações combinadas devem abranger todas as demonstrações contábeis exigidas pela 
NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis de forma comparativa; a saber: balanço 
patrimonial, demonstração do resultado, demonstração do resultado abrangente, demonstração das 
mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e demonstração do valor 
adicionado (este último quando aplicável), acompanhadas de notas explicativas. Essas 
demonstrações combinadas devem ser apresentadas no formato e de acordo com as normas, as 
interpretações e os comunicados técnicos do CFC. 
  
12. Em notas explicativas às demonstrações combinadas, devem ser divulgadas todas as informações 
requeridas quando da elaboração de demonstrações contábeis consolidadas, de acordo com a NBC 
TG 36. Adicionalmente, em notas explicativas devem ser incluídos: 
  
(a) breve descrição do contexto operacional de cada entidade combinada; 
  
(b) os percentuais de participação da entidade ou das pessoas físicas que detêm o controle sobre 
cada entidade incluída nas demonstrações combinadas; 
  
(c) justificativa do propósito da apresentação das demonstrações combinadas; 
  



 

(d) as razões que determinaram a inclusão das entidades incluídas nas demonstrações combinadas, 
caso existam outras entidades sob controle comum que não tenham sido combinadas; 
  
(e) divulgação de cada uma das entidades incluídas nas demonstrações combinadas, do valor total 
dos ativos, do patrimônio líquido, do lucro (prejuízo) líquido e de outros resultados abrangentes e do 
total das eliminações, caso necessário; 
  
(f) esclarecimento de que as demonstrações combinadas estão sendo apresentadas apenas para 
fornecimento de análises adicionais a terceiros e que não representam as demonstrações contábeis 
individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas controladas; 
  
(g) esclarecimento de que as demonstrações combinadas não devem ser tomadas por base para fins 
de cálculo dos dividendos, de impostos ou para quaisquer outros fins societários ou estatutários. 
  
Circunstâncias em que são apresentadas as demonstrações combinadas 
  
13. Em determinadas situações, entidades são economicamente unidas por estarem sob controle 
comum. Nesses casos, a apresentação das demonstrações combinadas tem um significado mais 
representativo do que a apresentação das demonstrações contábeis individuais de cada entidade. 
  
14. A apresentação das demonstrações combinadas não substitui a necessidade de divulgação de 
demonstrações contábeis individuais e/ou consolidadas para órgãos reguladores e/ou para o público 
conforme requerido pelas respectivas legislações aplicáveis. 
  
Instruções para elaboração 
  
15. A elaboração e a divulgação das demonstrações combinadas devem observar o requerido em 
todas as normas, as interpretações e os comunicados técnicos do CFC, especialmente a NBC TG 36. 
  
16. No caso de as demonstrações combinadas incluírem entidades adquiridas ou vendidas durante o 
exercício/período, as demonstrações combinadas do resultado, do resultado abrangente, dos fluxos 
de caixa e do valor adicionado, quando aplicável, devem compreender as operações dessas 
entidades apenas para o período em que as entidades estejam sob controle comum. Considerando 
ainda essa mesma situação, o primeiro balanço patrimonial combinado é o da data de aquisição da 
condição de controle comum, e o último, o da data da perda dessa condição de controle comum. 
  
17. Entretanto, caso não tenham sido apresentadas demonstrações combinadas para períodos ou 
datas anteriores para um grupo de entidades sob controle comum, e por causa de um processo de 
reestruturação e reorganização societária alguma(s) entidade(s) não esteja(m) mais sob controle 
comum, podem ser elaboradas demonstrações contábeis combinadas incluindo somente aquelas 
entidades que permanecem ou que irão permanecer com o mesmo grupo de controle comum. 
Evidenciação especial sobre essa situação precisa ser provida por meio de nota explicativa das 
demonstrações combinadas. 
  
Demonstrações combinadas quando existem entidades com controle compartilhado 
  
18. Em linha com a NBC TG 19 - Negócios em Conjunto (Joint Arrangements), devem também ser 
incluídas, com o reconhecimento dos interesses nos ativos, passivos, receitas e despesas, nas 
demonstrações combinadas, as demonstrações das operações controladas em conjunto pelo grupo 
de entidades sob controle comum. 



 

  
Demonstrações combinadas pro forma 
  
19. A elaboração e apresentação de informações pro forma, a partir de demonstrações contábeis 
combinadas pro forma, é permitida desde que tais informações pro forma atendam integralmente os 
preceitos do Comunicado Técnico CTG 06 - Apresentação de Informações Financeiras Pro Forma. 
  
Vigência 
  
20. Esta Norma entre em vigor na data de sua publicação. 
 
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE - NBC TO Nº 3.420, DE 19 DE ABRIL DE 
2013-DOU de 26/06/2013 (nº 121, Seção 1, pág. 112) 
Dispõe sobre trabalho de asseguração sobre a compilação de informações financeiras pro 
forma incluídas em prospecto. 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais e 
com fundamento no disposto na alínea "f" do art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295/46 (1) , alterado pela 
Lei nº 12.249/10 (2) , faz saber que foi aprovada em seu Plenário, a seguinte Norma Brasileira de 
Contabilidade - NBC: 
Introdução 
Alcance 
1. A presente Norma para Trabalhos de Asseguração (NBC TO) trata dos trabalhos de asseguração 
executados por auditor independente para emitir relatório sobre a compilação de informações 
financeiras pro forma incluídas em prospecto pela parte responsável. 
(Esses termos Parte responsável e Auditor independente estão descritos, respectivamente, na NBC 
TA 01, itens 25 e 26, e na NBC TO 3000). Esta Norma é aplicável quando: 
. esse tipo de relatório é exigido por lei ou pelo regulamento da bolsa de valores ou do órgão 
regulador do mercado de capitais; ou 
. a emissão desse tipo de relatório constitui prática geralmente aceita na referida jurisdição (ver item 
A1). 
Natureza da Responsabilidade do Auditor Independente 
2. Em trabalho executado de acordo com esta Norma, não é responsabilidade do auditor 
independente compilar as informações financeiras pro forma para a entidade. Essa responsabilidade 
é da administração da entidade (parte responsável). A responsabilidade do auditor independente é 
reportar se as informações financeiras pro forma foram compiladas, pela parte responsável, em 
todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis. 
3. Esta Norma não trata de trabalhos que não sejam de asseguração, como, por exemplo, trabalhos 
de compilação de acordo com NBC TSC específica, em que o auditor independente pode ser 
contratado pela entidade para compilar suas demonstrações contábeis históricas. (O Conselho 
Federal de Contabilidade (CFC) e o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em seus normativos 
e demais documentos usam a expressão demonstrações contábeis, enquanto que a legislação 
societária e os normativos da CVM utilizam a expressão demonstrações financeiras. Essas duas 
expressões possuem o mesmo significado). 
Finalidade das Informações Financeiras Pro Forma Incluídas em Prospecto 
4. A finalidade das informações financeiras pro forma incluídas em prospecto é a de unicamente 
ilustrar o impacto de um evento ou de uma transação significativa sobre as informações financeiras 
históricas da entidade, como se o evento ou a transação tivesse ocorrido na data selecionada para 
propósito ilustrativo. Isso é feito aplicando-se ajustes pro forma às informações financeiras 
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históricas. As informações financeiras pro forma não representam a posição patrimonial e financeira, 
o desempenho operacional ou os fluxos de caixa reais da entidade (ver itens A2 e A3). 
Compilação das Informações Financeiras Pro Forma 
5. A compilação de informações financeiras pro forma envolve a seleção, classificação, resumo e 
apresentação das informações financeiras pela parte responsável demonstrando o impacto do 
evento ou transação relevante sobre as informações financeiras históricas da entidade como se o 
evento ou a transação tivesse ocorrido na data selecionada. As etapas desse processo incluem: 
. identificação da fonte das informações financeiras históricas a serem usadas na compilação das 
informações financeiras pro forma, assim como a extração dessas informações financeiras históricas 
dessa referida fonte (ver itens A4 e A5); 
. aplicação de ajustes pro forma às informações financeiras históricas para o objetivo para o qual as 
informações financeiras pro forma são apresentadas; e 
. apresentação das informações financeiras pro forma resultantes com as respectivas divulgações. 
Natureza do Trabalho de Asseguração Razoável 
6. O trabalho de asseguração razoável sobre a compilação de informações financeiras pro forma 
envolve a execução de procedimentos descritos nesta Norma para avaliar se os critérios aplicáveis 
utilizados pela parte responsável na compilação das informações financeiras pro forma oferecem 
base razoável para a apresentação dos efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou 
transação, e para obter suficiente e apropriada evidência sobre se (ver item A6): 
. os ajustes pro forma correspondentes proporcionam o efeito apropriado a esses critérios; e 
. a coluna de valores pro forma resultante (ver item 11(c)) reflete a apropriada aplicação desses 
ajustes às informações financeiras históricas. 
O trabalho envolve, também, a avaliação geral da apresentação das informações financeiras pro 
forma. No entanto, o trabalho não envolve: 
(a) a atualização ou reemissão pelo auditor independente de quaisquer relatórios ou opiniões sobre 
quaisquer informações financeiras históricas utilizadas na compilação das informações financeiras 
pro forma; ou 
(b) a auditoria ou a revisão das informações financeiras históricas utilizadas na compilação das 
informações financeiras pro forma. 
Relação com Outros Pronunciamentos Profissionais 
7. A execução de trabalhos de asseguração diferente de auditoria e revisão de informações 
financeiras históricas (NBCs TA e NBCs TR) requer que o auditor independente cumpra com os 
requisitos da NBC TO 3000. A NBC TO 3000 inclui requisitos relacionados a tópicos como aceitação 
do trabalho, planejamento, evidências e documentação que se aplicam a todos os trabalhos de 
asseguração, incluindo trabalhos de acordo com esta Norma. Esta Norma expande sobre como a NBC 
TO 3000 deve ser aplicada no trabalho de asseguração razoável para emitir relatório sobre a 
compilação de informações financeiras pro forma. A NBC TA 01, que define e descreve os elementos 
e objetivos do trabalho de asseguração, fornece o contexto para entender esta NormaeaNBCTO 
3000. 
8. O cumprimento da NBC TO 3000 requer, entre outros procedimentos, que o auditor 
independente: 
. atenda aos requisitos de independência e outros requisitos do Código de Ética Profissional do 
Contador do CFC; e 
. implemente procedimentos de controle de qualidade que sejam aplicáveis a cada trabalho (ver NBC 
TO 3000, itens 4 e 6). 
9. A vigência desta Norma está definida no seu item 36. 
Objetivo 
10. Os objetivos do auditor independente são: 
(a) obter segurança razoável sobre se as informações financeiras pro forma foram compiladas, pela 
parte responsável, em todos os aspectos relevantes, de acordo com os critérios aplicáveis; e 
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(b) emitir relatório de acordo com as suas constatações. 
Definições 
11. Para os fins desta Norma, os termos a seguir possuem os significados a eles atribuídos: 
Critérios aplicáveis - Os critérios adotados pela parte responsável na compilação das informações 
financeiras pro forma. Os critérios podem ser estabelecidos por órgão regulador autorizado ou 
reconhecido, ou ainda, por lei ou regulamento. Quando não existem critérios estabelecidos, eles 
devem ser desenvolvidos pela parte responsável (ver itens A7 a A9). 
Ajustes pro forma - Com relação às informações financeiras históricas, incluem: 
(a) ajustes a essas informações financeiras históricas demonstrando o impacto do evento ou 
transação relevante (evento ou transação) como se o evento ou transação tivesse ocorrido em data 
anterior selecionada para propósito ilustrativo; e 
(b) ajustes às informações financeiras históricas necessárias para que as informações financeiras pro 
forma sejam compiladas de forma consistente com a estrutura de relatório financeiro aplicável à 
entidade que apresenta relatório (entidade) e suas políticas contábeis segundo a referida estrutura 
(ver itens A15 e A16). 
Os ajustes pro forma incluem as informações financeiras relevantes da entidade que foi, ou será, 
adquirida, ou da entidade que foi, ou será alienada, na medida em que essas informações são usadas 
na compilação das informações financeiras pro forma (informações financeiras da adquirida ou da 
alienada). 
Informações financeiras pro forma - Informações financeiras apresentadas juntamente com os 
ajustes para ilustrar o impacto de evento ou de transação sobre informações financeiras históricas 
como se o evento ou a transação tivesse ocorrido em data anterior selecionada para propósito 
ilustrativo. Nesta Norma, presume-se que as informações financeiras pro forma sejam apresentadas 
em forma de coluna contendo 
(a) as informações financeiras históricas; 
(b) os ajuste pro forma; e 
(c) a coluna de informações financeiras pro forma resultantes (ver item A2). 
Prospecto - Documento emitido de acordo com exigências legais ou regulatórias relacionadas com os 
valores mobiliários da entidade para que um terceiro possa tomar uma decisão de investimento. 
Informações financeiras publicadas - Informações financeiras da entidade, da entidade adquirida ou 
da entidade alienada que são disponibilizadas publicamente. 
Informações financeiras históricas - Informações financeiras da entidade que serviram de base para a 
compilação das informações financeiras pro forma, portanto são as demonstrações contábeis sobre 
as quais são aplicados ajustes pro forma pela parte responsável pela sua elaboração ou compilação 
(ver itens A4 e A5). 
Requisitos 
NBC TO 3000 
12. O auditor independente somente pode declarar o cumprimento desta Norma quando tiver 
cumprido com os requisitos desta Norma e os da NBC TO 3000. 
Aceitação do Trabalho 
13. Antes de concordar em aceitar o trabalho para emitir relatório sobre se as informações 
financeiras pro forma incluídas em prospecto foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, 
com base nos critérios aplicáveis, o auditor independente deve: 
(a) determinar que ele (auditor independente) tem capacidade e competência para executar o 
trabalho (ver item A10); 
(b) com base em conhecimento preliminar das circunstâncias do trabalho e em discussão com a parte 
responsável, determinar que os critérios aplicáveis sejam adequados e que não é provável que as 
informações financeiras pro forma sejam enganosas para os fins a que se pretende; 



 

(c) avaliar a redação da opinião prevista em lei ou regulamento aplicável, se houver, para determinar 
que seja provável que ele terá condições de expressar a opinião prevista com base na execução dos 
procedimentos especificados nesta Norma (ver itens A54 a 56); 
(d) na medida em que as fontes das quais as informações financeiras históricas e quaisquer outras 
informações da adquirida ou alienada forem extraídas de demonstrações contábeis auditadas ou 
revisadas, sobre as quais uma opinião de auditoria ou uma conclusão de revisão foi emitida contendo 
modificação ou adição de parágrafo de ênfase, o auditor independente deve determinar se a lei ou o 
regulamento aplicável permite o uso ou a referência, no seu relatório, dessa opinião ou conclusão 
com modificação ou desse relatório contendo parágrafo de ênfase com relação a tais fontes; 
(e) se as informações financeiras históricas da entidade nunca foram auditadas ou revisadas, 
determinar se ele pode obter entendimento suficiente da entidade e das suas práticas de divulgação 
de informações contábeis e financeiras para executar o trabalho (ver item A31); 
(f) se o evento ou a transação inclui uma aquisição e as informações financeiras históricas da 
adquirida nunca foram auditadas ou revisadas, determinar se ele pode obter entendimento 
suficiente da adquirida e de suas práticas de divulgação de informações contábeis e financeiras para 
executar o trabalho; e 
(g) obter a concordância da parte responsável de que ela reconhece e entende sua responsabilidade 
por (ver itens A11 e A12): 
(i) descrever e divulgar adequadamente os critérios aplicáveis aos usuários previstos, caso não 
estejam disponibilizados publicamente; 
(ii) compilar as informações financeiras pro forma com base nos critérios aplicáveis; e 
(iii) fornecer ao auditor independente: 
(a) acesso a todas as informações (incluindo, quando necessário para os fins do trabalho, 
informações da entidade adquirida na combinação de negócios), como registros, documentação e 
outro material relevante para avaliar se as informações financeiras pro forma foram compiladas, em 
todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis; 
(b) informações adicionais que o auditor independente possa solicitar da parte responsável para fins 
dos trabalhos; 
(c) acesso aos profissionais dentro da entidade e aos consultores da entidade para os quais o auditor 
independente determinar que seja necessário obter evidência relacionada com a avaliação sobre se 
as informações financeiras pro forma foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base 
nos critérios aplicáveis; e 
(d) quando necessário para fins dos trabalhos, acesso às pessoas apropriadas dentro da entidade 
adquirida na combinação de negócios. 
Planejamento e Execução do Trabalho 
Avaliação da Adequação dos Critérios Aplicáveis 
14. O auditor independente deve avaliar a adequação dos critérios aplicáveis, conforme exigido pela 
NBC TO 3000, item 19, e, em particular, deve determinar que eles incluam, no mínimo, que: 
(a) as informações financeiras históricas sejam extraídas de fonte apropriada (ver itens A4, A5 e A27); 
(b) os ajustes pro forma sejam: 
(i) diretamente atribuíveis ao evento ou à transação (ver item A13); 
(ii) baseados em ou suportados por fatos (ver item A14); e 
(iii) consistentes com a estrutura de relatório financeiro aplicável à entidade e suas políticas 
contábeis segundo a referida estrutura (ver itens A15 e A16); e 
(c) seja feita uma apresentação apropriada e sejam fornecidas divulgações para permitir que os 
usuários previstos entendam as informações apresentadas (ver itens A2, A3 e A42). 
15. Além disso, o auditor independente deve avaliar se os critérios aplicáveis: 
(a) são consistentes e não conflitantes com leis e regulamentos; e 
(b) não apresentam probabilidade de resultar em informações financeiras pro forma que sejam 
enganosas. 



 

Materialidade 
16. Ao planejar e executar os trabalhos, o auditor independente deve considerar a materialidade 
para avaliar se as informações financeiras pro forma foram compiladas, em todos os aspectos 
relevantes, com base nos critérios aplicáveis (ver itens A17 e A18). 
Obtenção do Entendimento sobre Como a Parte Responsável Compilou as Informações Financeiras 
Pro Forma e Outras Circunstâncias do Trabalho 
17. O auditor independente deve obter entendimento (ver item A19): 
(a) do evento ou da transação sobre a qual estão sendo compiladas informações financeiras pro 
forma; 
(b) de como a parte responsável compilou as informações financeiras pro forma (ver itens A20 e 
A21); 
(c) da natureza da entidade e de qualquer entidade adquirida ou alienada, incluindo (ver itens A22 e 
A23): 
(i) suas operações; 
(ii) seus ativos e passivos; e 
(iii) a maneira como elas são estruturadas e como são financiadas; 
(d) do setor aplicável, fatores legais e regulatórios, e outros fatores externos pertinentes à entidade e 
a qualquer adquirida ou alienada (ver itens A24 a A26); e 
(e) da estrutura de relatório financeiro aplicável e das práticas contábeis e de relatórios financeiros 
da entidade e de qualquer adquirida ou alienada, incluindo a seleção e a aplicação de políticas 
contábeis. 
Obtenção de Evidência sobre a Adequação da Fonte por Meio da Qual as Informações Financeiras 
Históricas Foram Extraídas 
18. O auditor independente deve determinar se a parte responsável extraiu as informações 
financeiras históricas de fonte apropriada (ver itens A27 e A28). 
19. Se não houver relatório de auditoria ou de revisão sobre a fonte da qual as informações 
financeiras históricas foram extraídas, o auditor independente deve executar procedimentos para se 
satisfazer de que a fonte seja apropriada (ver itens A29 a A31). 
20. O auditor independente deve determinar se a parte responsável extraiu adequadamente as 
informações financeiras históricas da fonte. 
Obtenção de Evidência sobre a Adequação dos Ajustes Pro Forma 
21. Ao avaliar se os ajustes pro forma são adequados, o auditor independente deve determinar se a 
parte responsável identificou os ajustes pro forma necessários para ilustrar o impacto do evento ou 
da transação na data ou no período selecionado (ver item A32). 
22. Ao determinar se os ajustes pro forma estão de acordo com os critérios aplicáveis, o auditor 
independente deve determinar se eles são: 
(a) diretamente atribuíveis ao evento ou à transação (ver item A13); 
(b) baseados em ou suportados por fatos. Se as informações financeiras da entidade adquirida ou 
alienada forem incluídas nos ajustes pro forma e não houver relatório de auditoria ou de revisão 
sobre a fonte da qual tais informações financeiras foram extraídas, o auditor independente deve 
executar procedimentos para se satisfazer de que as informações financeiras estejam suportadas por 
fatos (ver itens A14 e A33 a A38); e 
(c) consistentes com a estrutura de relatório financeiro aplicável à entidade e suas políticas contábeis 
segundo a referida estrutura (ver itens A15 e A16). 
Opinião de auditoria ou conclusão de revisão contendo modificação ou parágrafo de ênfase em 
relação à fonte da qual as informações financeiras históricas foram extraídas ou à fonte da qual as 
informações financeiras da adquirida ou da alienada foram extraídas 
23. Uma opinião de auditoria modificada ou conclusão de revisão modificada pode ter sido expressa 
em relação à fonte da qual as informações financeiras históricas foram extraídas ou à fonte da qual 
as informações financeiras da adquirida ou da alienada foram extraídas, ou pode ter sido emitido 



 

relatório contendo parágrafo de ênfase em relação a essa fonte. Nessas circunstâncias, se a lei ou o 
regulamento aplicável não proíbe o uso dessa fonte, o auditor independente deve avaliar: 
(a) a possível consequência sobre se as informações financeiras pro forma foram compiladas, em 
todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis (ver item A39); 
(b) quais medidas apropriadas adicionais devem ser tomadas (ver item A40); e 
(c) se há algum efeito sobre a capacidade dele emitir relatório de acordo com os termos da 
contratação, incluindo qualquer efeito sobre o seu relatório. 
Fonte inadequada da qual as informações financeiras históricas foram extraídas ou ajustes pro forma 
não adequados 
24. Se, com base nos procedimentos executados, o auditor independente observar que a parte 
responsável: 
(a) fez uso de fonte não apropriada da qual extraiu as informações financeiras históricas; ou 
(b) omitiu ajuste pro forma que deveria ser incluído, aplicou ajuste pro forma que não esteja de 
acordo com os critérios aplicáveis ou de outra forma aplicou inadequadamente ajuste pro forma, o 
auditor independente deve discutir o assunto com a parte responsável. 
Se o auditor independente não concordar com a parte responsável sobre como o assunto deve ser 
resolvido, ele deve avaliar quais medidas adicionais devem ser tomadas (ver item A40). 
Obtenção de Evidência sobre os Cálculos Contidos nas Informações Financeiras Pro Forma 
25. O auditor independente deve determinar se os cálculos nas informações financeiras pro forma 
são matematicamente precisos. 
Avaliar a Apresentação das Informações Financeiras Pro Forma 
26. O auditor independente deve avaliar a apresentação das informações financeiras pro forma. Essa 
avaliação deve considerar: 
(a) a apresentação geral e a estrutura de informações financeiras pro forma, incluindo se estão 
claramente identificadas para diferenciá-las das informações financeiras históricas e de outras 
informações financeiras (ver itens A2 e A3); 
(b) e as informações financeiras pro forma e suas correspondentes notas explicativas ilustram o 
impacto do evento ou da transação de forma não enganosa (ver item A41); 
(c) se são fornecidas divulgações apropriadas juntamente com as informações financeiras pro forma 
para permitir que os usuários previstos entendam as informações apresentadas (ver item A42); e 
(d) se o auditor independente tomou conhecimento de quaisquer eventos significativos posteriores à 
data da demonstração da qual as informações financeiras históricas foram extraídas que possam 
exigir referências ou divulgações nas informações financeiras pro forma (ver item A43). 
27. O auditor independente deve ler as outras informações incluídas no prospecto que contém as 
informações financeiras pro forma para identificar inconsistências relevantes, se houver, com as 
informações financeiras pro forma. Se, ao ler as outras informações, o auditor independente 
identificar inconsistência relevante ou tomar conhecimento de distorção relevante de um fato nessas 
outras informações, o auditor independente deve discutir o assunto com a parte responsável. Se for 
necessário corrigir a informação e a parte responsável se recusar a corrigir, o auditor independente 
deve tomar medidas adicionais apropriadas (ver item A44). 
Representações Formais 
28. O auditor independente deve solicitar que a parte responsável forneça representações formais 
de que: 
(a) ao compilar as informações financeiras pro forma, a parte responsável identificou todos os ajustes 
pro forma apropriados e necessários para ilustrar o impacto do evento ou da transação na data ou no 
período selecionado (ver item A45); e 
(b) as informações financeiras pro forma foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com 
base nos critérios aplicáveis. 
Formação da Opinião 



 

29. O auditor independente deve formar sua opinião sobre se as informações financeiras pro forma 
foram compiladas pela parte responsável, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios 
aplicáveis (ver itens A46 a A48). 
30. Para formar essa opinião, o auditor independente deve concluir se obteve evidência apropriada e 
suficiente de que a compilação das informações financeiras pro forma não apresenta omissões 
relevantes, bem como o uso ou a aplicação inadequada de ajuste pro forma. Essa conclusão deve 
incluir uma avaliação sobre se a parte responsável descreveu e divulgou adequadamente os critérios 
aplicáveis na medida em que eles não estejam disponíveis publicamente (ver itens A49 e A50). 
Forma da Opinião 
Opinião não Modificada 
31. O auditor independente deve expressar opinião não modificada quando concluir que as 
informações financeiras pro forma foram compiladas pela parte responsável, em todos os aspectos 
relevantes, com base nos critérios aplicáveis. 
Opinião Modificada 
32. Em muitas jurisdições, as leis ou os regulamentos aplicáveis proíbem a publicação de prospecto 
que contenha opinião modificada sobre a compilação das informações financeiras pro forma, com 
base nos critérios aplicáveis. Quando esse for o caso e o auditor independente concluir que uma 
opinião modificada é mesmo assim apropriada, de acordo com a NBC TO 3000, ele deve discutir o 
assunto com a parte responsável. Se a parte responsável não concordar em fazer as mudanças 
necessárias, o auditor independente deve: 
(a) não emitir o relatório; 
(b) retirar-se do trabalho; ou 
(c) buscar assessoria jurídica. 
33. Em algumas jurisdições, as leis ou os regulamentos aplicáveis podem não proibir a publicação de 
prospecto que contenha uma opinião modificada sobre a compilação das informações financeiras 
pro forma, com base nos critérios aplicáveis. Nessas jurisdições, se o auditor independente 
determinar que uma opinião modificada é apropriada de acordo com a NBC TO 3000, ele deve aplicar 
os requisitos da NBC TO 3000, itens 51 e 52, referentes a opiniões modificadas. 
Parágrafo de Ênfase 
34. Em algumas circunstâncias, o auditor independente pode considerar necessário chamar a 
atenção dos usuários para um assunto apresentado ou divulgado nas informações financeiras pro 
forma ou nas respectivas notas explicativas. Este seria o caso quando, na opinião do auditor 
independente, o assunto é de tal importância que é fundamental para o entendimento pelos 
usuários das informações financeiras pro forma. Nessas circunstâncias, o auditor independente deve 
incluir parágrafo de ênfase no seu relatório desde que ele tenha obtido evidência apropriada e 
suficiente de que o assunto não afeta a compilação das informações financeiras pro forma, em todos 
os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis. Esse parágrafo deve referir-se apenas a 
informações financeiras apresentadas ou divulgadas nas informações financeiras pro forma ou nas 
respectivas notas explicativas. 
Elaboração do Relatório de Asseguração 
35. O relatório do auditor independente deve incluir os seguintes elementos básicos (ver item A57): 
(a) título que indique claramente que o relatório é um relatório de asseguração independente (ver 
item A51); 
(b) destinatário, conforme exigido nos termos da contratação (ver item A52); 
(c) parágrafos introdutórios que identifiquem (ver item A53): 
(i) as informações financeiras pro forma; 
(ii) a fonte da qual as informações financeiras históricas foram extraídas, e se o relatório de auditoria 
ou de revisão sobre essa fonte foi ou não publicado; 
(iii) o período coberto pelas informações financeiras pro forma ou a data das informações financeiras 
pro forma; e 



 

(iv) referência aos critérios aplicáveis com base nos quais a parte responsável compilou as 
informações financeiras pro forma e à fonte dos critérios utilizados na compilação; 
(d) declaração de que a parte responsável é responsável pela compilação das informações 
financeiras, com base nos critérios aplicáveis; 
(e) descrição das responsabilidades do auditor independente, incluindo declarações que: 
(i) a responsabilidade do auditor independente é expressar opinião sobre se as informações 
financeiras pro forma foram compiladas pela parte responsável, em todos os aspectos relevantes, 
com base nos critérios aplicáveis; 
(ii) para os fins desse trabalho, o auditor independente não é responsável pela atualização ou 
reemissão de quaisquer relatórios ou opiniões sobre quaisquer informações financeiras históricas 
usadas na compilação das informações financeiras pro forma, tampouco realizar, no curso deste 
trabalho, uma auditoria ou revisão das informações financeiras usadas na compilação das 
informações financeiras pro forma; e 
(iii) a finalidade das informações financeiras pro forma incluídas em prospecto é a de exclusivamente 
ilustrar o impacto de evento ou de transação relevante sobre as informações financeiras históricas da 
entidade como se o evento ou a transação tivesse ocorrido em data anterior selecionada para 
propósito ilustrativo. Sendo assim, o auditor independente não fornece qualquer asseguração de que 
o resultado real do evento ou da transação naquela data teria sido conforme apresentado; 
(f) declaração de que o trabalho foi executado de acordo com a NBC TO 3420 - Trabalho de 
Asseguração sobre a Compilação de Informações Financeiras Pro Forma Incluídas em Prospecto, que 
requer que o auditor independente cumpra as exigências éticas, planeje e execute procedimentos 
para obter segurança razoável de que a parte responsável compilou, em todos os aspectos 
relevantes, as informações financeiras pro forma com base nos critérios aplicáveis; 
(g) declarações de que: 
(i) um trabalho de asseguração razoável sobre se as informações financeiras pro forma foram 
compiladas, em todos os aspectos relevantes, com base nos critérios aplicáveis, envolve a execução 
de procedimentos para avaliar se os critérios aplicáveis adotados pela parte responsável na 
compilação das informações financeiras pro forma oferecem base razoável para apresentação dos 
efeitos relevantes diretamente atribuíveis ao evento ou à transação e para obter evidência suficiente 
e apropriada sobre se: 
. os correspondentes ajustes pro forma proporcionam efeito apropriado a esses critérios; e 
. as informações financeiras pro forma refletem a aplicação adequada desses ajustes às informações 
financeiras históricas; 
(ii) os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor independente, levando em 
consideração seu entendimento da natureza da entidade, do evento ou da transação com relação à 
qual as informações financeiras pro forma foram compiladas e outras circunstâncias relevantes do 
trabalho; e 
(iii) o trabalho envolve ainda a avaliação da apresentação geral das informações financeiras pro 
forma; 
(h) salvo se exigido de outra forma por lei ou regulamento, a opinião do auditor independente 
usando uma das frases a seguir, que são consideradas como equivalentes (ver itens A54 a A56): 
(i) as informações financeiras pro forma foram compiladas, em todos os aspectos relevantes, com 
base nos [critérios aplicáveis]; ou 
(ii) as informações financeiras pro forma foram adequadamente compiladas de acordo com a base 
informada; 
(i) a assinatura do auditor independente; 
(j) a data do relatório; e 
(k) a localização na jurisdição onde o auditor independente atua. 
Vigência 
36. Esta Norma entre em vigor na data de sua publicação. 



 

 
 
Qual procedimento deverá ser adotado no Sped Contábil caso haja necessidade de 
substituição da escrituração? 
 
No Sped Contábil é possível substituir uma escrituração de um ano-calendário anterior, mesmo já 
tendo transmitido uma escrituração de um ano-calendário posterior.   
Até a versão 2.x, para substituição do arquivo, o sistema identificava a escrituração pela chave [NIRE] 
+ [HASH], a partir de julho de 2013, com a versão 3.x do PVA do Sped Contábil, a chave é o [HASH]. 
Portanto, a partir dessa versão será possível efetuar a substituição da escrituração, ainda que o 
atendimento da exigência dependa de modificação do NIRE.  
Ressaltamos que em alguns casos de correção de exigências, o hash da escrituração substituta não é 
alterado, nessas situações, para que um novo hash seja gerado, inclua um espaço em branco em 
qualquer campo texto (sem limitação de tamanho) da escrituração e adote novamente o 
procedimento de substituição do livro digital. 
Roteiro prático para substituição do livro digital: 
1.   Corrija as informações no arquivo (livro digital): Na versão 3.X do PVA do Sped Contábil, é 
possível corrigir as informações no próprio PVA que possui a funcionalidade de edição de campos.  
2. Valide o livro no PVA do Sped Contábil utilizando a funcionalidade Arquivo/Escrituração, 
Contábil/Validar Escrituração Contábil.  
3. Assine.  
4. Gere o requerimento de substituição (a opção está no topo do formulário) - o hash do livro a ser 
substituído é, também, o número do recibo de entrega. A informação deve ser preenchida utilizando 
somente os algarismos e as letras maiúsculas de A até F (Não há a letra “O” no hash; sempre é o 
numeral 0). Informe também o DV.  
5. Assine o requerimento.  
6. Transmita. 
Ressaltamos, entretanto, que após a autenticação do livro pela Junta Comercial o livro não poderá 
ser substituído, devendo ser observados os procedimentos contidos na Seção 1.12, do Manual de 
Orientação do Leiaute da ECD. 
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de 6 de agosto de 2010. 
  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
  
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
  
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 
  
Lei nº 10.666, de 8 de maio de 2003; 
  
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; e 
  
Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011. 
  
O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no uso da competência que lhe confere o 
Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, e 
  
Considerando a necessidade de estabelecer rotinas para uniformizar a análise dos processos de 
reconhecimento, de manutenção e de revisão de direitos dos beneficiários da Previdência Social, 
para melhor aplicação das normas jurídicas pertinentes, 
  
Resolve: 
  
Art. 1º Ficam alterados os arts. 450, 452, 453, 454, 455, 456 e 457 da Instrução Normativa nº 45 
PRES/INSS, de 6 de agosto de 2010, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
  
“Art. 450. A Agência da Previdência Social - APS, ao detectar indícios de irregularidades na 
habilitação, concessão, revisão e manutenção de benefícios, inclusive quando do batimento dos 
dados dos benefícios recenseados com o CNIS, deverá avocar o processo e efetuar a revisão dos 
procedimentos adotados, conforme critérios estabelecidos pelo art. 453 desta Instrução Normativa. 
(NR) 
  
..... 
  
§ 4º Em caso de não identificação do (s) responsável (eis) pelo dano, o Monitoramento Operacional 
de Benefícios - MOB, com trânsito pelo Gabinete do Gerente- Executivo local, deverá encaminhar 
cópia integral da apuração evoluída da (s) irregularidade (s) ao Departamento da Polícia Federal, 
preferencialmente por meio digital, solicitando diligências no sentido de identificação do (s) mesmo 
(s)." 
  
..... 
  
“Art. 452. O processo administrativo relativo a benefício ou a Certidão de Tempo de Contribuição - 
CTC, que for considerado regular, após a realização das apurações, conterá no relatório conclusivo a 
descrição da regularidade”. (NR) 
  



 

“Art. 453. Após análise do processo no qual se constatou indício de irregularidade, será expedida 
notificação ao (s) interessado (s) com a descrição da irregularidade detectada, devidamente 
fundamentada, bem como o montante dos valores passíveis de devolução, oportunizando o direito 
de apresentar, no prazo legal, defesa escrita, provas ou documentos de que dispuser, bem como de 
ter vista do processo. (NR) 
  
§ 1º A notificação a que se refere o caput deverá ser realizada por via postal com Aviso de 
Recebimento - AR, sendo o (s) interessado (s) considerado (s) notificado (s), mesmo que o AR não 
tenha sido recebido pessoalmente por ele, mas por terceiro (esposa, filho, parente, porteiro do 
prédio, dentre outros) em seu domicílio. (NR) 
  
§ 2º O prazo para apresentação de defesa, recursos, atender convocações e outros será contado a 
partir do primeiro dia após a data do recebimento da correspondência contida no AR previsto no § 1º 
deste artigo e, vencendo-se em sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil 
seguinte. (NR) 
  
§ 3º Para os segurados indígenas que estiverem representados pela Funai, a notificação mencionada 
no § 1º deste artigo, deverá ser endereçada diretamente ao respectivo Órgão Regional daquela 
instituição. (NR) 
  
§ 4º O interessado que não receber a notificação ou ocorrendo a devolução da notificação com AR, 
estando o mesmo em local incerto e não sabido, será providenciada, de imediato, a publicação da 
notificação em edital, conforme o disposto no art. 26 da Lei nº 9.784, de 1999. (NR) 
  
§ 5º A notificação de que trata o § 4º deste artigo poderá ser coletiva e deverá trazer referência 
sumária do assunto, que será divulgado na imprensa do município ou, na hipótese de inexistência 
desse veículo de comunicação na localidade, na imprensa do estado, em jornal de maior circulação 
na área de domicilio do interessado. (NR) 
  
§ 6º Decorrido o prazo de quinze dias após a publicação ou afixação do edital, será considerada como 
efetuada a notificação. (NR) 
  
§ 7º O prazo para apresentação de defesa, recursos, atender convocações e outros será contado a 
partir do primeiro dia útil após o prazo de quinze dias da data da publicação ou afixação do edital, 
vencendo-se em sábado, domingo ou feriado, prorroga-se para o primeiro dia útil seguinte. (NR) 
  
§ 8º As comprovações de notificações por meio de Aviso de Recebimento - AR, e de Edital deverão, 
obrigatoriamente, ser juntados ao processo, com a finalidade de se evitar alegação de nulidade no 
procedimento. (NR) 
  
§ 9º Na impossibilidade de notificação do beneficiário e na falta de atendimento à convocação, por 
edital, o pagamento do benefício será suspenso até o comparecimento do beneficiário e 
regularização dos dados cadastrais. 
  
§ 10. Ainda que em fase de apuração do processo, o (s) interessado (s) que manifestar (em) o desejo 
de ressarcir as importâncias recebidas indevidamente poderão fazê-lo por meio de guia específica. 
  
§ 11. A defesa apresentada no prazo estabelecido deverá ser apreciada quanto ao mérito, podendo 
ser considerada procedente no todo ou em parte ou improcedente." 
  



 

“Art. 454. ..... 
  
§ 2º Concluídas as apurações, se houver indício de fraude, o processo original em que foi constatada 
a irregularidade será encaminhado à Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS - PFE-INSS, 
para análise e, se for o caso, elaboração de notícia crime. E caso haja indício de envolvimento de 
servidor, cópia do processo será encaminhada à Corregedoria para as providências a seu cargo. (NR) 
  
§ 3º A notícia crime deverá ser encaminhada pela PFE-INSS ao Ministério Público Federal, 
preferencialmente por meio digital e instruída com a cópia integral do processo de apuração da (s) 
irregularidade (s)." 
  
“Art. 455. A concessão de vistas ao processo e protocolização do pedido de recurso será feito na APS 
mantenedora do benefício, que receberá cópia autenticada do processo para esta finalidade." (NR) 
  
“Art. 456. Quando não se tratar de fraude, o levantamento dos valores recebidos indevidamente será 
efetuado retroagindo cinco anos, contados da data de início do procedimento de apuração, 
incluindo, ainda, os valores recebidos a partir dessa data, que serão atualizados até a data da 
constituição do crédito, na forma do art. 175 do RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, 6 de maio de 
1999. (NR) 
  
§ 1º Considera-se como data de início do procedimento de apuração, conforme o caso, a data do 
despacho que determina a instauração do processo ou a data do protocolo das peças de informação, 
da representação ou da denúncia. (NR) 
  
§ 2º Na hipótese de interposição de recurso administrativo, o prazo prescricional fica suspenso até o 
julgamento do recurso. (NR) 
  
§ 3º Nos casos de comprovada fraude, o levantamento dos valores abrangerá a integralidade dos 
valores pagos com base no ato administrativo anulado, não sujeito ao prazo decadencial decenal, 
previsto no art. 103-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, nem aos prazos prescricionais do 
caput e do § 2º deste artigo." (NR) 
  
“Art. 457. Na hipótese de avaliação médico-pericial de benefício por incapacidade, em decorrência 
do procedimento iniciado na forma desta Seção, a Gerência- Executiva, após prévia análise do 
processo concessório, convocará o segurado ou o beneficiário para realização de exame médico 
pericial e, após o comparecimento e realização do exame, a junta médica do INSS emitirá parecer 
conclusivo, que deverá ser subsidiado pela análise dos antecedentes médicos-periciais. (NR) 
  
..... 
  
§ 2º No caso da junta médica do INSS concluir pela existência de capacidade laborativa, o benefício 
será suspenso, devendo ser observado o que dispõe os arts. 206 e 207 desta IN, quando se tratar de 
aposentadoria por invalidez, salvo quando a suspensão for originada por erro ou fraude. (NR) 
  
§ 3º Nas situações mencionadas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, conforme o caso, a APS ou a 
equipe do Monitoramento Operacional da Gerência-Executiva ou, ainda, o grupo de trabalho 
designado para apurar indícios de irregularidades, notificará o beneficiário da suspensão do benefício 
por meio de ofício, concedendo-lhe o prazo regulamentar para vista do processo e para 
apresentação de recurso à Junta de Recursos”. (NR) 
  



 

Art. 2º Revoga-se o § 4º do art. 457 da Instrução Normativa nº 45 PRES/INSS, de 6 de agosto de 
2010. 
  
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 44, DE 25 DE JUNHO DE 2013-DOU de 
26/06/2013 (nº 121, Seção 1, pág. 39) 
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 nº 203, de 14 de maio de 2012 (1) , e tendo em vista o disposto na Emenda 
Constitucional nº 72, de 2 de abril de 2013 (2) , declara: 
Art. 1º - Ficam instituídos os seguintes códigos de receita para serem utilizados no preenchimento de 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf): 
I - 3647 - Encargos por Recolhimento fora do Prazo - Documento de Arrecadação do Empregador 
Doméstico (DAE); e 
II - 3653 - Encargos por Repasse fora do Prazo - Instituição Financeira Centralizadora - Documento de 
Arrecadação do Empregador Doméstico (DAE). 
Art. 2º - Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
PORTARIA Nº 387, DE 24 DE JUNHO DE 2013-DOU de 25/06/2013 (nº 120, Seção 1, 
pág. 59) 
Prorroga em 60 dias o prazo da consulta pública da Norma Regulamentadora nº 13. 
O SECRETÁRIO DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, incisos II 
e XIII, do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, em face do disposto no inciso I do art. 155 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
resolve: 
Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo estabelecido na Portaria SIT nº 368, de 18 de abril 
de 2013, publicada no DOU de 19 de abril de 2013, referente à consulta pública da Norma 
Regulamentadora nº 13 - Caldeiras e Vasos de Pressão. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
É válida a cláusula que integra repouso semanal ao salário 

 
 

Cláusula coletiva de trabalho que estabelece a integração do repouso semanal remunerado ao 
salário-base do empregado é válida, conforme o artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e não 
configura salário complessivo.  
Foi com esse entendimento que a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 
Tribunal Superior do Trabalho deu provimento a recurso de uma empresa e a absolveu da 
condenação ao pagamento do repouso semanal remunerado a empregado que tinha o benefício 
integrado ao salário, por força de convenção coletiva de trabalho. 
Salário Complessivo 
O salário complessivo é aquele que agrega vários direitos numa única parcela, e não permite a 
aferição do que está sendo pago na remuneração. Á prática é vedada pelo parágrafo 2º do artigo 477 
da CLT e pela Súmula 91 do TST, já que as verbas salariais devem ser pagas de forma discriminada no 
recibo. 
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Cláusula Coletiva 
Na ação trabalhista, o empregado pretendia, entre outras coisas, receber parcela referente aos 
repousos semanais remunerados, mesmo havendo cláusula na convenção coletiva de trabalho 
prevendo sua integração ao salário-base. O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, mas essa 
decisão foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), que condenou a 
empresa ao pagamento das parcelas pleiteadas. Para os desembargadores, ficou configurado o 
salário complessivo, razão pela qual aplicaram a Súmula 91 do TST para dar provimento ao recurso 
ordinário do empregado. 
A decisão regional foi mantida pela Sétima Turma do TST, que sequer conheceu do recurso de 
revista. Inconformada, a empresa apresentou recurso de embargos à SDI-1 e sustentou a validade da 
cláusula e a inexistência de salário complessivo, apresentando decisões com tese divergente da 
adotada pela Sétima Turma. 
O relator, ministro Vieira de Mello Filho, conheceu dos embargos por divergência jurisprudencial e, 
no mérito, deu razão à empresa e a absolveu do pagamento do repouso semanal remunerado. No 
caso, a Súmula 91 não poderia ser aplicada, pois "refere-se expressamente a cláusula contratual, e 
não a casos em que a incorporação do pagamento do repouso semanal remunerado no salário 
decorre de pactuação por instrumento coletivo", esclareceu. 
O ministro ainda destacou o dever de se obedecer a garantia constitucional do reconhecimento às 
negociações coletivas, razão pela qual a cláusula deve ser referendada. "A autonomia privada 
coletiva restou elevada a nível constitucional e, portanto, merece ser privilegiada", concluiu. 
A decisão foi unânime para restabelecer excluir o pagamento do repouso semanal remunerado. O 
ministro João Oreste Dalazen registrou ressalva de entendimento. (Processo: RR-72700-
43.2008.5.04.0232 - Fase atual: E-ED). 
Fonte: TST - 13/05/2013 
 
Empregado não consegue Aviso Prévio proporcional por ano trabalhado 

 

Com o entendimento que o aviso prévio proporcional de três dias para cada ano ou fração superior a 
seis meses de trabalho não se aplica aos contratos terminados antes da entrada em vigor da Lei 
12.506/11, que regulamentou o direito, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho inocentou 
uma empresa gaúcha da condenação ao pagamento que havia sido imposto pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região (RS). 
O empregado foi admitido na empresa em outubro de 2001, na função de assistente central de 
atendimento pleno, e foi dispensado sem justa causa em maio de 2010. O Tribunal Regional 
entendeu que ele tinha direito ao aviso prévio proporcional, considerando que o artigo 7º, XXI, da 
Constituição é autoaplicável e lhe assegurava a percepção da verba. 
A empresa interpôs recurso ao TST contra a decisão regional, alegando que embora o aviso prévio 
proporcional fosse assegurado constitucionalmente, o contrato de trabalho do empregado foi 
encerrado antes da entrada em vigor da Lei 12.506/11 que regulamentou o pagamento da parcela. O 
relator que examinou o recurso na Sétima Turma, ministro Ives Gandra Martins Filho, concordou 
com o argumento e destacou que a norma legal entrou em vigor na data de sua publicação (DOU de 
13/10/11), "não agasalhando entendimento para a retroatividade da lei". 
Dessa forma, o empregado não adquiriu direito ao aviso prévio proporcional por ano trabalhado 
porque antes de 13 de outubro de 2011, os trabalhadores tinham direito apenas ao aviso prévio de 
30 dias, afirmou o relator.  
Segundo ele, esse é o entendimento da Súmula 441 do TST "recentemente publicada, que se firmou 
no sentido de que o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado 
nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506, em 13 de 
outubro de 2011". 
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Seu voto foi seguido por unanimidade. (Processo: RR-619-67.2010.5.04.0025). 
Fonte: TST - 29/10/2012  
 
Sped - Receita disponibiliza a nova versão da ECD 
  

  
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibilizou para download em seu site na Internet - 
www.receita.fazenda.gov.br - a versão 2.2.10 do Programa Validador e Assinador (PVA) da 
Escrituração Contábil Digital (ECD). 
Essa versão deve ser utilizada para a entrega das escriturações digitais referentes ao ano-calendário 
de 2012. 
Dentre as alterações implementadas na nova versão, destacamos: 
a) a correção de problema de assinatura do arquivo digital; e 
b) a melhoria do desempenho na validação. 
Fonte: Editorial IOB 
 
 
Sped - Receita disponibiliza nova versão do PVA do FCont 

  
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) disponibilizou para download, em seu site 
(www.receita.fazenda.gov.br), a versão 6.2 do Programa Validador e Assinador (PVA) do Controle 
Fiscal Contábil de Transição (FCont). 
Essa versão, assim como as anteriores (versões 6.0 e 6.1), deve ser utilizada para a entrega dos 
arquivos do Fcont relativos ao ano-calendário 2012 e das situações especiais do ano-calendário 2013. 
Dentre as alterações da nova versão, destacamos: 
a) a melhoria do desempenho na validação; 
b) a correção de problema na instalação do programa em computadores com a versão Java 7 ou 
posterior. 
Fonte: Editorial IOB 
 
2.06 SIMPLES NACIONAL 
 
Solução de Consulta COSIT nº 4, de 18.06.2013 - DOU 1 de 26.06.2013 

  
ASSUNTO: Simples Nacional 

  
EMENTA: PESSOA JURÍDICA IMPORTADORA OU INDUSTRIAL. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA EM ÚNICA 
ETAPA (MONOFÁSICA). INCIDÊNCIA DE PIS/PASEP E COFINS. ALÍQUOTAS. Na apuração do valor 
devido mensalmente no Simples Nacional, a ME ou EPP que proceda à importação ou à 
industrialização de produto sujeito à tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) deve 
destacar a receita decorrente da venda desse produto e, sobre tal receita, aplicar as alíquotas dos 
Anexos I ou II da Lei Complementar nº 123, de 2006, respectivamente, porém desconsiderando, para 
fins de recolhimento em documento único de arrecadação de que trata o art. 4º da Resolução CGSN 
nº 94, de 2011, os percentuais correspondentes à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, nos 
termos do art. 18, § 14, da mesma Lei Complementar. Aplicam-se as alíquotas previstas no art. 1º, I, 
da Lei nº 10.147, de 2000, à receita de venda dos produtos relacionados no art. 1º da mesma Lei, 
quando importados ou industrializados por optante pelo Simples Nacional. 
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DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 18, § 4º, I, II e IV, §§ 12 a 14, I e II, 
alíneas “a“ e “b“; Lei nº 10.147, de 2000, art. 1º, I, “a“ e art. 2º; Resolução CGSN nº 94, de 2011, arts. 
4º e 25, I e II. 
 
2.09 OUTROS ASSUNTOS FEDERAIS 
Ato Declaratório Executivo Codac nº 43, de 25.06.2013 - DOU 1 de 26.06.2013 

  
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 
nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, nos §§ 1º e 2º do art. 226, na alínea “f“ do inciso I do art. 283, nos incisos I e IV do art. 292, 
no art. 373 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social (RPS), e 
no inciso IV do art. 8º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 15, de 10 de janeiro de 2013, 
  
Declara: 
  
Art. 1º Fica instituído o código de receita 3676 - Multa por Atraso no Envio de Alvará e/ou Habite-se 
para ser utilizado no preenchimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). 
  
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Ato Declaratório Executivo Codac nº 44, de 25.06.2013 - DOU 1 de 26.06.2013 

  
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 
nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 72, de 2 de 
abril de 2013, 
  
Declara: 
  
Art. 1º Ficam instituídos os seguintes códigos de receita para serem utilizados no preenchimento de 
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf): 
  
I - 3647 - Encargos por Recolhimento fora do Prazo - Documento de Arrecadação do Empregador 
Doméstico (DAE); e 
  
II - 3653 - Encargos por Repasse fora do Prazo - Instituição Financeira Centralizadora - Documento de 
Arrecadação do Empregador Doméstico (DAE). 
  
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO Nº 43, DE 25 DE JUNHO DE 2013-DOU de 
26/06/2013 (nº 121, Seção 1, pág. 39) 
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 nº 203, de 14 de maio de 2012 (1) , e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991 (2) , nos §§ 1º e 2º do art. 226, na alínea "f" do inciso I do art. 283, nos 
incisos I e IV do art. 292, no art. 373 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 (3) - Regulamento da 
Previdência Social (RPS), e no inciso IV do art. 8º da Portaria Interministerial MPS/MF nº 15, de 10 de 
janeiro de 2013 (4) , declara: 
Art. 1º - Fica instituído o código de receita 3676 - Multa por Atraso no Envio de Alvará e/ou Habite-se 
para ser utilizado no preenchimento de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).  
Art. 2º - Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Participação nos lucros sem imposto de renda 
Fabiana Barreto Nunes 
Nova lei da PLR estabelece ainda que acordos firmados entre empresas e sindicatos não poderão ter 
cláusulas de metas de redução de acidentes 
Foi sancionada na última sexta-feira (21/6) a Lei que estabelece isenção total da cobrança de 
Imposto de Renda sobre valores de até R$ 6 mil recebidos por empregados a título de participação 
nos lucros e resultados (PLR) das empresas.  
A Lei 12.832/13 altera a Lei 10.101/00 e, também, a legislação do IR aplicável às pessoas físicas. Entre 
os pontos importantes da nova regra estão o veto à inclusão de metas que tratem sobre segurança e 
medicina no trabalho e a alteração da periodicidade no pagamento. 
A partir de agora os acordos firmados entre empresas e sindicatos não poderão ter nas cláusulas o 
cumprimento de metas relacionadas à diminuição de acidentes de trabalho, por exemplo. " Aqui no 
escritório fazemos muitos acordos coletivos de participação de resultados, e um grande números 
deles tem metas de redução e acidente, o que agora é vetado pela nova lei", diz o advogado 
trabalhista do escritório Peixoto e Cury Advogados, Carlos Eduardo Dantas Costa. 
Segundo o sócio do escritório Coelho e Morello Advogados Associados, Gustavo Gomes, sempre 
houve muitos questionamentos na Justiça do Trabalho por parte do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) sobre metas que envolvem cláusulas sobre segurança e saúde. De acordo com Gomes, o MPT 
questiona esses tipos de cláusulas sob o argumento de que é obrigação do empregador manter o 
ambiente de trabalho seguro. 
Para ele, a nova regra é clara ao beneficiar o empregado e trazer especificações importantes para o 
empregador. 
O especialista do Peixoto e Cury também ressalta outra a alteração importante referente à 
periodicidade do pagamento. "Antes, o pagamento poderia ocorrer até duas vezes ao ano, em 
periodicidade mínima de um semestre entre os pagamentos. Agora, essa periodicidade mínima é de 
um trimestre". 
Gomes explica que, mesmo com a obrigatoriedade do pagamento ocorrer duas vezes ao ano, a 
empresa terá uma margem maior para agendar o pagamento de participação nos lucros. "A empresa 
pode pagar a primeira parcela no nono mês e a segunda no 12º mês, por exemplo". 
No entender da tributarista e sócia do Queiroz Advogados Associados, Mary Elbe Queiroz, outra 
alteração de destaque prevista no novo texto diz respeito à comissão encarregada de negociar a PLR, 
que agora tem igual número de representantes da empresa, trabalhadores e sindicato. 
Para Gomes, a comissão paritária é uma mudança de extrema importância, "A antiga lei não previa a 
igualdade no número dos representantes. Com a nova lei a igualdade deve ser observada e 
respeitada", diz Gomes. 
O texto prevê que a tributação será feita exclusivamente de acordo com a tabela progressiva. Quem 
ganha de PLR até R$ 6 mil está isento de imposto de renda; entre R$ 6 mil e R$ 9 mil, a alíquota é de 
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7,5%; entre R$ 9 mil e R$ 12 mil, 15%; entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, 22,5%, e mais de R$ 15 mil a 
alíquota será de 27,5%. O impacto está diretamente ligado à nova tabela de IR sobre o valor pago a 
título de PLR, diferente da tabela normal, "Isso terá efeitos diretos sobre os empregados, que terão 
um recolhimento menor de IR do que anteriormente", diz Costa. 
"Também é importante notar que a participação dos trabalhadores nos resultados da empresa será 
tributada pelo IR exclusivamente na fonte, em separado dos demais rendimentos recebidos no ano 
do recebimento ou crédito, inclusive quando pagos acumuladamente, com base na tabela 
progressiva anual constante do anexo da Lei e não integrará a base de cálculo do imposto devido 
pelo beneficiário na Declaração de Ajuste Anual", diz Mary Elbe. 
Fonte: DCI – SP  
 
3.00 ASSUNTOS ESTADUAIS 
3.01 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
DECRETO Nº 59.324, DE 26 DE JUNHO DE 2013-DOE-SP de 27/06/2013 (nº 119, 
Seção I, pág. 1) 
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 tendo 
em vista o disposto no artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal, e no artigo 47, inciso III, da 
Constituiçao Estadual, decreta: 
Art. 1º - Fica acrescentado o § 3º ao artigo 62 do Anexo II do Regulamento do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro 
de 2000, com a seguinte redação: 
"§ 3º - Não se exigirá o estorno proporcional do crédito do imposto relativo às mercadorias 
beneficiadas com a redução de base de cálculo prevista neste artigo." (NR). 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
3.04 AJUSTE  SINIEF 
 
Ajuste SINIEF nº 10, de 24.06.2013 - DOU 1 de 26.06.2013 

  
Altera o Ajuste SINIEF 21/2010, que institui o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais - 
MDF-e. 
  
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal do Brasil, na 
201ª reunião extraordinária do CONFAZ, realizada em Brasília, DF, no dia 24 de junho de 2013, tendo 
em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966), resolvem celebrar o seguinte: 
  
AJUSTE 
  
Cláusula primeira. Os dispositivos a seguir indicados do Ajuste SINIEF 21/2010, de 10 de dezembro de 
2010, passam a vigorar com a seguinte redação: 
  
I - o § 1º da cláusula décima primeira: 
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"§ 1º O DAMDFE será utilizado para acompanhar a carga durante o transporte somente após a 
concessão da Autorização de Uso do MDF-e, de que trata o inciso II da cláusula oitava, ou na 
hipótese prevista na cláusula décima segunda."; 
  
II - os incisos I e II da cláusula décima sétima: 
  
“I - na hipótese de contribuinte emitente do CT-e de que trata o Ajuste SINIEF 09/2007, no 
transporte interestadual de carga fracionada, a partir das seguintes datas: 
  
a) 2 de janeiro de 2014, para os contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário relacionados 
no Anexo Único ao Ajuste SINIEF 09/2007 e para os contribuintes que prestam serviço no modal 
aéreo; 
  
b) 2 de janeiro de 2014, para os contribuintes que prestam serviço no modal ferroviário; 
  
c) 1º de julho de 2014, para os contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário, não optantes 
pelo regime do Simples Nacional e para os contribuintes que prestam serviço no modal aquaviário; 
  
d) 1º de outubro de 2014, para os contribuintes que prestam serviço no modal rodoviário optantes 
pelo regime do Simples Nacional; 
  
II - na hipótese de contribuinte emitente de NF-e de que trata o Ajuste SINIEF 07/2005, no transporte 
interestadual de bens ou mercadorias acobertadas por mais de uma NF-e, realizado em veículos 
próprios ou arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, a partir das 
seguintes datas: 
  
a) 3 de fevereiro de 2014, para os contribuintes não optantes pelo regime do Simples Nacional; 
  
b) 1º de outubro de 2014, para os contribuintes optantes pelo regime do Simples Nacional.". 
  
Cláusula segunda. Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
3.09 OUTROS ASSUNTOS ESTADUAIS 
 
RESOLUÇÃO CONJUNTA SF/PGE Nº 3, DE 06 DE JUNHO DE 2013-DOE-SP de 
25/06/2013 (nº 117, Seção I, pág. 10) 
Altera a Resolução Conjunta SF/PGE-01/13, de 28/2/2013, que disciplina os procedimentos 
administrativos necessários à liquidação de débitos fiscais do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nos termos do Decreto 58.811, de 27/12/2012. 
O Secretário da Fazenda e o Procurador Geral do Estado, tendo em vista o disposto no Decreto 
58.811, de 27/12/2012, resolvem: 
Art. 1º - Passam a vigorar com a redação que se segue os dispositivos da Resolução Conjunta SF/PGE-
01/13, de 28/02/2013: 
I - o artigo 1º: 
"Artigo 1º - Para o recolhimento, nos termos do Decreto 58.811, de 27/12/2012, de débitos fiscais 
relacionados com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e com o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 



 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, decorrentes de fatos geradores 
ocorridos até 31/07/2012, o interessado deverá formalizar a sua opção, no período de 01/03/2013 a 
31/08/2013, mediante adesão ao Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS." (NR); 
II - o caput do artigo 3º, mantidos os seus incisos: 
"Artigo 3º - O saldo remanescente de parcelamento de débito não inscrito em Dívida Ativa deferido 
nos termos dos artigos 570 a 583 do Regulamento do ICMS poderá ser liquidado por meio do PEP do 
ICMS, hipótese em que o contribuinte, previamente à adoção das providências previstas no artigo 2º, 
deverá, até o dia 15/08/2013:" (NR); 
III - os artigos 9º a 18: 
"Artigo 9º - Os débitos fiscais selecionados na adesão ao Programa Especial de Parcelamento - PEP 
poderão ser liquidados com: 
I - crédito acumulado do ICMS; 
II - valor do imposto a ser ressarcido, conforme previsto no 
§ 2º - do artigo 270 do Regulamento do ICMS. 
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica ao pagamento do valor dos honorários advocatícios. 
§ 2º - O crédito acumulado deverá estar disponível na conta corrente do sistema informatizado 
mantido pela Secretaria da Fazenda, conforme inciso III do artigo 72 do Regulamento do ICMS. 
Art. 10 - O contribuinte que possuir crédito acumulado apropriado ou valor do imposto a ser 
ressarcido e desejar utilizá-lo no âmbito do PEP do ICMS deverá: 
I - acessar o endereço eletrônico www.pepdoicms.sp.gov.br; 
II - selecionar a opção "Utilização de Crédito Acumulado Apropriado" ou "Utilização de 
Ressarcimento", conforme caso;  
III - registrar o valor do crédito acumulado ou do imposto a ser ressarcido disponível para liquidação 
da parcela única ou das parcelas vincendas. 
§ 1º - Tratando-se de utilização de valor do imposto a ser ressarcido, o contribuinte também deverá 
apresentar ao Posto Fiscal de sua vinculação o Pedido de Liquidação de Débito Fiscal, nos termos do 
artigo 11 da Portaria CAT-17/99, de 5 de março de 1999. 
§ 2º - O valor de cada parcela: 
1 - não poderá ser fracionado para fins de liquidação com crédito acumulado ou com valor de 
imposto a ser ressarcido, exceto o da parcela única; 
2 - será atualizado nos termos da legislação vigente, até a data do registro do valor do crédito 
acumulado ou do imposto a ser ressarcido disponível para a pretendida liquidação. 
Art. 11 - Registrado o valor do crédito acumulado ou do imposto a ser ressarcido no sistema do PEP 
do ICMS, não será admitido novo registro até que o pedido anterior tenha sido decidido pelo 
Delegado Regional Tributário. 
§ 1º - Serão disponibilizados pelo sistema: 
1 - o valor atualizado das parcelas, sem o valor dos honorários advocatícios; 
2 - a quantidade de parcelas que serão liquidadas pelo valor do crédito acumulado ou do imposto a 
ser ressarcido registrado; 
3 - para impressão: 
a) o "Pedido de Liquidação de Parcelas do PEP com Crédito Acumulado" ou o "Pedido de Liquidação 
de Parcelas do PEP com Imposto a ser Ressarcido", conforme o caso, em 2 (duas) vias; 
b) a "Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS" para pagamento em espécie da fração 
complementar, no caso de liquidação parcial, com crédito acumulado ou com valor do imposto a ser 
ressarcido, da parcela única; 
c) a "Guia de Arrecadação Estadual - GARE-ICMS" para pagamento dos honorários, quando for o 
caso. 
§ 2º - Em caso de alteração do valor do parcelamento no âmbito do PEP do ICMS, por qualquer 
motivo, as parcelas serão recalculadas pelo sistema. 
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Art. 12 - O contribuinte detentor do crédito acumulado ou do valor do imposto a ser ressarcido 
deverá apresentar no Posto Fiscal de vinculação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
do registro de que trata o inciso III do artigo 10 ou da data de vencimento da GARE da fração 
complementar e/ou dos honorários advocatícios, se houver, o "Pedido de Liquidação de Parcelas do 
PEP com Crédito Acumulado" ou o "Pedido de Liquidação de Parcelas do PEP com Imposto a ser 
Ressarcido", conforme o caso, e os comprovantes de recolhimento: 
I - da fração complementar, quando se tratar de liquidação parcial do débito em parcela única; 
II - dos honorários advocatícios, custas e demais despesas judiciais, quando for o caso. 
Parágrafo único - Caso o pedido não seja apresentado no prazo determinado, será desconsiderado o 
registro do valor do crédito acumulado ou do imposto a ser ressarcido. 
Art. 13 - O Chefe do Posto Fiscal deverá: 
I - confirmar a disponibilidade do crédito acumulado registrado ou do valor do imposto a ser 
ressarcido; 
II - reservar o valor do crédito acumulado na conta corrente do Sistema e-CredAc, se for o caso; 
III - formar o processo e encaminhá-lo ao Delegado Regional Tributário, no prazo de 3 (três) dias 
úteis. 
Art. 14 - O contribuinte poderá desistir do pedido de liquidação de parcelas do PEP com crédito 
acumulado ou com valor do imposto a ser ressarcido, enquanto não decidido, mediante 
requerimento, entregue ao Chefe do Posto Fiscal, o qual será juntado ao processo e encaminhado 
para o Delegado Regional Tributário, no prazo de 3 (três) dias úteis. 
Art. 15 - O Delegado Regional Tributário decidirá sobre o pedido até o último dia útil do mês 
subsequente ao do registro do crédito acumulado ou do valor do imposto a ser ressarcido no sistema 
do PEP do ICMS. 
Art. 16 - A decisão que deferir, indeferir ou homologar a desistência do pedido de liquidação de 
parcelas do PEP com crédito acumulado ou com valor do imposto a ser ressarcido, proferida no 
processo, será encaminhada para a Unidade Fiscal de Cobrança da respectiva Delegacia Regional 
Tributária, que, no prazo de até 5 (cinco) úteis dias contados da decisão, registrará a informação no 
Sistema da Dívida Ativa, juntamente com o seguinte: 
I - número no Sistema de Gestão de Documentos - GDOC do processo administrativo, em que foi 
proferida a decisão; 
II - número do PEP do ICMS em que foi oferecido o crédito acumulado ou o valor do imposto a ser 
ressarcido; 
III - nome, cargo e sede de exercício da autoridade que proferiu a decisão; 
IV - nome, cargo e sede de exercício do usuário que estiver realizando o cadastro da decisão; 
V - decisão proferida. 
Parágrafo único - Tratando-se de pedido de liquidação de parcelas do PEP com crédito acumulado, 
após o cumprimento do disposto no caput, o processo será encaminhado ao Posto Fiscal para fins de 
registro no Sistema e-CredAc. 
Art. 17 - Caso seja indeferido o pedido de liquidação de débito fiscal com crédito acumulado ou com 
valor do imposto a ser ressarcido: 
I - o interessado será notificado da decisão pela Unidade Fiscal de Cobrança; 
II - se for o caso, o valor da reserva de crédito acumulado não utilizado será lançado a crédito na 
conta corrente do Sistema e-CredAc. 
Art. 18 - As informações relativas ao pedido de liquidação de débito fiscal com crédito acumulado ou 
com valor do imposto a ser ressarcido estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.pepdoicms.sp.gov.br, no extrato detalhado do Programa Especial de Parcelamento - PEP." (NR). 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 
 



 

DECRETO Nº 59.323, DE 26 DE JUNHO DE 2013-DOE-SP de 27/06/2013 (nº 119, 
Seção I, pág. 1) 
Suspende o expediente nas repartições públicas estaduais no dia 8 de julho de 2013 e dá 
providências correlatas. 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que a suspensão do expediente nas repartições públicas estaduais no próximo dia 8 de 
julho se revela conveniente à Administração Estadual e ao servidor público; e Considerando que o 
fechamento das repartições públicas estaduais deverá ocorrer sem redução das horas de trabalho 
semanal a que os servidores públicos estaduais estão obrigados nos termos da legislação vigente, 
decreta: 
Art. 1º - Fica suspenso o expediente nas repartições públicas estaduais no dia 8 de julho de 2013 - 
segunda-feira. 
Art. 2º - Em decorrência do disposto no artigo 1º deste decreto, os servidores deverão compensar as 
horas não trabalhadas, à razão de 1 (uma) hora diária, a partir do dia 1º de julho deste ano, 
observada a jornada de trabalho a que estiverem sujeitos. 
§ 1º - Caberá ao superior hierárquico determinar, em relação a cada servidor, a compensação a ser 
feita de acordo com o interesse e a peculiaridade do serviço. 
§ 2º - A não compensação das horas de trabalho acarretará os descontos pertinentes ou, se for o 
caso, falta ao serviço no dia sujeito à compensação. 
Art. 3º - As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o 
funcionamento ininterrupto, terão expediente normal no dia mencionado no artigo 1º deste decreto. 
Art. 4º - Caberá às autoridades competentes de cada Secretaria de Estado e da Procuradoria Geral do 
Estado fiscalizar o cumprimento das disposições deste decreto. 
Art. 5º - Os dirigentes das Autarquias Estaduais e das Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público poderão adequar o disposto neste Decreto às entidades que dirigem. 
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
Ato COTEPE/ICMS nº 23, de 18.06.2013 - DOU 1 de 24.06.2013 

  
Altera o Ato COTEPE ICMS 09/2012, que estabelece a disciplina relativa à utilização pelo 
contribuinte do Sistema de Autenticação e Transmissão de Cupom Fiscal Eletrônico (SAT) 
para fins de emissão do Cupom Fiscal Eletrônico - SAT (CF-e-SAT), nos termos do Ajuste 
SINIEF 11/2010. 
  
Art. 1º Passam a vigorar com a redação que se segue os dispositivos do Ato COTEPE/ICMS 9, de 13 de 
março de 2012, a seguir indicados: 
  
I - § 2º do artigo 1º: 
  
"§ 2º A critério da Unidade Federada, o equipamento SAT deverá ser instalado em local que seja 
facilmente visível pelo consumidor e pela fiscalização”. 
  
II - artigo 9º: 
  
“Art 9º O CF-e-SAT poderá ser cancelado no prazo de até 30 (trinta) minutos após o horário de sua 
emissão.". 
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Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
Ato COTEPE/ICMS nº 26, de 18.06.2013 - DOU 1 de 24.06.2013 

  
Aprova o registro de papel denominado “THERMOPRINT” do fabricante “COMERCIAL 
FADU LTDA”. 
  
Art. 1º Aprovar o registro do papel denominado “TERMOPRINT” do fabricante COMERCIAL FADU 
LTDA, CNPJ 26.241.216/0001-32, para utilização pelas empresas convertedoras na fabricação de 
bobinas de papel térmico para uso em equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), tendo em vista o 
Relatório Técnico nº 126 670-205, de 03.02.2012 emitido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo - IPT, que concluiu pela conformidade do referido papel aos requisitos 
constantes no art. 4º do Ato COTEPE/ICMS 04/2010. 
  
Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
PORTARIA CAT Nº 58, DE 26 DE JUNHO DE 2013-DOE-SP de 27/06/2013 (nº 119, 
Seção I, pág. 36) 
Fixa valor mínimo para o cálculo do ICMS nas operações com revestimento cerâmico 
classificado como "Extra" ou "Tipo A". 
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. 1º - No período de 01-07-2013 a 31-12-2013, 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$ 4,76/m2. 
§ 1º - O imposto será calculado sobre o valor da operação quando este for superior ao mínimo fixado 
no caput. 
§ 2º - 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. 2º - Fica revogada, a partir de 01/07/2013, a Portaria CAT 158/12, de 19/12/2012. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor em 01/07/2013. 
 
Portaria CAT nº 59, de 27.06.2013 - DOE SP de 28.06.2013 
  
Divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de cerveja e 
chope, 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, e 
  



 

Considerando os dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - 
FIPE, trazida aos autos do Processo SF 25.269/1997, pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, 
expede a seguinte portaria: 
  
Art. 1º 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, 
até o dia 31.12.2013, os seguintes valores: 
  
1. MARCAS AMBEV 

DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO 

Antarctica Pilsen / 
Antarctica Sub-Zero 

Brahma Chopp / 
Brahma Zero 

Skol Pilsen / 
Skol 360 Bohemia Budweiser Outras 

AMBEV (1) 

1.1 Garrafa de vidro 
retornável 

            

até 360 ml 1.47 1,58 1,57     2.40 
de 361 a 660 ml 4,03 4,59 4,59 5,67 5,53 6,16 
de 661 a 1000ml 4,54 4,97 5,06 5,52 6,09   
1.2 Garrafa de vidro não 
retornável (long neck) 

            

até 270 ml 1,62 1,38 1,84       
de 271 a 310mI 1,83 1,79 1,76     2 66 
de 311 a 360 ml 2,25 2,53 2,56 2,77 2,79 2,83 
de 361 a 660 ml   3,93 2,94 7,86   5,23 
de 661 a 1000ml 5,02 5,13 5,00 4,97 6,12   
1.3 Lata             
até 310ml 1,10 1,34 1,46 1,57     
de 311 a 360 ml 1,85 2,01 2,09 2,28 2,36 2,39 
de 361 a 660 ml 1,95 2,46 2,52       

2. MARCAS HEINEKEN 
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Kaiser Pilsen Bavária Pilsen Bavária Premium Sol Sol Premium 
2.1 Garrafa de vidro retornável           
até 360 ml           
de 361 a 660 ml 3,11 2,87 4,57 2,47   
de 661 a 1000 ml 3,43         
2.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck)           
até 270 ml 1,19     1,26   
de 271 a 310 ml           
de 311 a 360 ml     1,96   3,12 
de 361 a 660 ml           
de 661 a 1000 ml           
2.3 Lata           
are 310 ml           
de 311 a 360 ml 1,51 1,31 1,99 1,41   
de 361 a 660 ml 1,86 1,70   1,68   

2. MARCAS HEINEKEN - CONTINUAÇÃO 
DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Heineken Xingu Dos Equis Desperados Outras Heineken (2) 
2.1 Garrafa de vidro retornável           
até 360 ml           
de 361 a 660 ml 5,77       6,13 
de 661 a 1000 ml           
2.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck)           
até 270 ml           
de 271 a 310 ml           
de 311 a 360 ml 2,80 2,54 4,03 5,48 2,54 
de 361 a 660 ml 5,11         
de 661 a 1000 ml           
2.3 Lata           
are 310 ml           
de 311 a 360 ml 2,68 2,55     2,47 
de 361 a 660 ml           

3. MARCAS SCHINCARIOL 
DESCRIÇO/TIPO DE PRODUTO Nova Schin 

Pilsen 
Glacial Schin no 

grau 
Devassa Bem 
Loura 

Devassa By 
Playbo 

Primus / 
Nobel 

Outras 
SCHIN (3) 

3.1 Garrafa de vidro 
retornável 

              

até 360 ml               



 

de 361 a 660 ml 3,12 2,29 2,32 3,58   3,66 3,96 
de 661 a 1000 ml 4,30 3,16           
3.2 Garrafa de vidro não 
retornável (Iong neck) 

              

até 270 ml               
de 271 a 310 ml         2,75     
de311 a 360ml 1,44         1,69 2,20 
de 361 a 660 ml       3,65       
de 661 a 1000 ml 3,68             
3.3 Lata               
até 310 ml 0,99   0,85 1,17 2,69     
de 311 a 360 ml 1,47 1,11   1,66   1,75 2,02 
de 361 a 660 ml 1,88 1,45           

4. MARCAS CERVEJARIA PETRÓPOLIS 
DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO 

Crystal/Lokal Itaipava ltaipava 
Fest 

Petra escura 
premium 

Petra 
outras 

Outras 
Crystal (4) 

Outras 
ltaipava (5) 

4.1 Garrafa de vidro 
retornável 

              

até 360 ml 1,42 1,35           
de 361 a 660 ml 3,10 3,73       3,92 3,72 
de 661 a 1000 ml 3,80 4,25           
4.2 Garrafa de vidro não 
retornável (long neck) 

              

até 270 ml 1,42 1,51       2,01 2,65 
de 271 a 310 ml 1,68 1,59           
de 311 a 360 ml 1,80 2,09 3,14 2,86 6,85 2,27 2,66 
de 361 a 660 ml   3,98     13,10   5,18 
de 661 a 1000 ml 4,12 5,20           
4.3 Lata               
até 310 ml 1.24 1,47 2,11       2,48 
de 311 a 360 ml 1,60 1,86   1,96   2,16 2,39 
de 361 a 660 ml 2,24 2,43           

5. MARCAS CERVEJARIA PREMIUM 
DESCRIÇÃOO/TIPO DE PRODUTO Bauhaus Cobre Bauhaus Trig’or Bella Fass Santa Fé 
5.1 Garrafa de vidro retornável           
até 360 ml           
de 361 a 660 ml     1,97 2,63   
de 661 a 1000 ml           
5.2 Garrafa de vidro não retornável (long neck)           
até 270 ml           
de 271 a 310 ml           
de 311 a 360 ml 4,73       4,35 
de 361 a 660 ml 6,30 7,75     6,09 
de 661 a 1000 ml           
5.3 Lata           
até 310 ml           
de 311 a 360 ml     1,15 1,45   
de 361 a 660 ml 4,86       4,56 

6. OUTRAS MARCAS 
DESCRIÇO/TIPO DE 
PRODUTO 

Rio 
Claro 

Cerpa Colonial / 
Dankel 

Estrella 
Galícia 

1906 A 
Outra 

Capivaryana Cintra Outras 
(6) 

6.1 Garrafa de vidro 
retornável 

                  

até 360 ml               1,29 1,29 
de 361 a 660 ml   6,21 2,32 3,58   1,91 3,49 2,29 2,29 
de 661 a 1000 ml               2,53 2,53 
6.2 Garrafa de vidro 
não retornável (Iong 
neck) 

                  

até 270 ml       2,84     1,52 1,01 1,01 
de 271 a 310 ml             1,68 1,46 1,46 
de311 a 360ml   4,71   3,22 3,57     1,52 1,52 
de 361 a 660 ml             4,65 2,23 2,23 
de 661 a 1000 ml               3,34 3,34 
6.3 Lata                   
até 310 ml 0,66   0,86 2,62     1,40 0,85 0,85 
de 311 a 360 ml 0,95 1,91 1,01 2,84 3,18 0,90 1,83 1,14 1,14 
de 361 a 660 ml 1,14   1,46         1,63 1,63 
acima de 660 ml     2,00             

7. CERVEJAS ESPECIAIS 
DESCRIÇÃO /TIPO 
DE PRODUTO 

Embalagem de 
vidro não 

Embalagem de 
vidro não 

Embalagem 
descartável ou de 

Embalagem 
lata até 310 

Embalagem 
lata de 311 a 

Embalagem 
lata de 361 a 



 

retornável (long 
neck) até 360 ml 

retornável (long 
neck) de 361 a 
660 ml 

vidro não 
retornável (long 
neck) de 661 a 
1000 ml 

ml 360 ml 660 ml 

Norteña, Quilmes, 
Patagônia, Patrícia e 
Pilsen 

2,90 7,81 8,81       

Hoegaarden, Leffe e 
Lowenbrau 

7,34 11,74 23,32       

Hertog   19,50         
Franziskaner 8,13 10,89         
Becks e Belle-Vue 5,84 8,32         
Skol Beats 2,77     1,58     
Spaten/ 4,19 11,08         
Bohemia Confraria 4,42 8,47         
Stella Artois 3,09   8,82 2,38     
Amstel Pulse 5,93           
Birra Moretti 6,17           
Murphy’s Irish Red 7,77           
Murphy’s Irish Stout           14,17 
Edelweiss Hefetru   12,63         
Baden Baden Crvstal   13,40         
Baden Baden Outras   14,37         
Devassa 3,59           
Eisenbahn 5,73 18,42         
Black Princess 5,12 11,58         
Therezópolis   8,47         
Colorado Cauim 6,98 12,68         
Colorado Outras 7,05 12,83         
Bamberq Pilsen 8,33 12,61         
Bamberq Weizen 8,83 13,36         
Bamberg Alt/ 
Bock/Schwarzbier 

8,75 13,24         

Bamberq Outras 8,66 13,11         
DaDo Bier Lager     7,77 1,14 2,14 2,60 
DaDo Bier Outras   7,05       5,35 
Opa Bier Pilsen 8,95 11,90         
Opa Bier Sumérios           21,72 
Opa Bier Old Ale 5 
anos 

  17,88         

Opa Bier Outras 9,29 12,72         
Carlsberg 2,23           
Austria Lager   5,80         
Austria Hefeweizen   6,55         
Austria Golden Ale   6,55         
Austria Amber   6,55         
Austria Export 4,50           
Austria Imperium   14,00         

8. CERVEJAS ESPECIAIS CERVEJARIA SANTA CATARINA 
DESCRIÇÃO /TIPO 
DE PRODUTO 

Embalagem de vidro não 
retornável (long neck) até 
360 ml 

Embalagem de vidro não 
retornável (long neck) de 
361 a 660 ml 

Embalagem de vidro não 
retornável (long neck) de 
661 a 760 ml 

Embalagem de vidro não 
retornável (long neck) de 
761 a 1000 ml 

Saint Bier - todas 6,81 9,49 15,19 10,28 
Coruja - todas   10,68   13,89 

9. EMBALAGENS ESPECIAIS 
DESCRIÇÃO/TIPO 
DE PRODUTO 

Heineken Baden 
Baden 
Tripel 

Kaiser 
pilsen 

Brahma 
Chopp 

Skol 
Pilsen 

Petra 
Weiss/ 
Aurum/ 
Schwarbier 

Budweiser Crystal 
Premium 

ltaipava 
Pilsen 

ltaipava 

Embalagem 
unitária de 660 
ml 

  126,00                 

Embalagem de 
alumínio de 330 
ml 

9,91                   

Embalagem de 
alumínio de 473 
ml 

      3,99 3,99   7,26       

Barril de cerveja 
de 4 litros 

    34,04               

Barril de cerveja 
de 5 litros 

53,72       46,80 62,62   38,48 41,46 59,48 

10. CHOPE CLARO E ESCURO 



 

DESCRIÇÃO/TIPO DE PRODUTO Belco / Belco Sun Kalena 
Embalagem vidro/pet descartável até 300 ml 1,47 1,53 
Embalagem vidro/pet descartável de 301 a 360 ml     
Embalagem vidro/pet descartável de 361 a 660 ml 3,44 3,58 
Embalagem vidro/pet descartável de 661 a 1000 ml 4,56 4,74 
Lata até 310 ml 1,09 1,13 
Lata de 311 a 360 ml 1,50 1,56 
Lata de 361 a 660 ml 1,80 1,87 

Notas: 
  
(1) Apenas as marcas Antarctica Pilsen Extra Cristal, Antarctica Malzbier, Antarctica Original, Brahma 
Extra, Brahma Light, Brahma Malzbier, Caracu, Kronenbier, Líber, Serramalte e Skol Lemon. 
  
(2) Apenas as marcas Kaiser Bock, Gold, Summer Draft, Bavária sem Álcool. 
  
(3) Apenas as marcas Nova Schin Munich, Nova Schin Malzbier, Nova Schin sem Álcool e Nova Schin 
Zero Álcool. 
  
(4) Apenas as marcas Crystal Malzbier, Crystal Premium, Crystal Fusion, Crystal sem Álcool, Crystal 
Zero Álcool. 
  
(5) Apenas as marcas Itaipava Malzbier, Itaipava Premium, Itaipava sem Álcool, Itaipava Zero Álcool, 
Itaipava Light 
  
(6) Não se aplicam a cervejas caracterizadas como “premium”, “especiais” ou “artesanais”. 
  
(7) Valores em Reais. 
  
§ 1º 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 - para determinação da base de cálculo de substituição tributária de chope e das demais cervejas 
cujas marcas não estejam indicadas nesta portaria, excetuado o disposto no § 2º; 
  
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: 
  
a) mercadorias constantes da coluna “Outras” da tabela 6 deste artigo, o valor da operação própria 
do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor; 
  
b) as demais 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 01.01.2014, exceto se portaria divulgar valores para vigorarem a partir de tal data, 
segundo nova pesquisa de preço atualizada. 
  
§ 2º Os valores consignados na coluna denominada “Outras” se aplicam às demais marcas de 
cervejas produzidas por fabricantes nacionais não citadas expressamente na tabela, desde que não 
caracterizadas como cervejas especiais, artesanais ou premium. 
  
Art. 2º Fica revogada, a partir de 01.07.2013, a Portaria CAT-32/2013, de 26.03.2013. 
  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em de 01.07.2013. 
 
 
Portaria CAT nº 60, de 27.06.2013 - DOE SP de 28.06.2013 

  
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, 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, expede a seguinte portaria: 
  
Art. 1º 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, 
até o dia 31.12.2013, os seguintes valores: 
  
Água natural, mineral, gasosa ou não: 

1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS 
1.1 - COPOS 
Copo: até 210 ml 0,65 
Copo: de 211 até 310 ml 0,96 
1.2 - VIDROS DESCARTÁVEIS 
Vidro descartável até 310 ml 2,53 
Vidro descartável de 311 a 500 ml 2,81 
1.3 - DEMAIS EMBALAGENS 
até 360 ml 1,31   
de 361 a 650 ml 1,34 
de 651 a 1.000 ml 2,53 
de 1.001 a 1.260 ml 2,58 
de 1.261 a 1.500 ml 1,65 
de 1.501 a 2.000 ml 2,15 
de 2.001 a 3.000 ml 3,30 
de 3.001 a 5.000 ml 5,66 
de 5.001 a 8.000 ml 6,73 
de 8.001 a 10.000 ml (Sem Torneira) 10,63 
de 8.001 a 10.000 ml (Com Torneira) 13,38 
2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS 
Galão de 10 litros 5,44 
Galão de 20 litros 6,63 

NOTA: Valores em reais. 
  
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 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 01.01.2014, exceto se portaria divulgar valores para vigorarem a partir de tal data, 
segundo nova pesquisa de preço atualizada. 
  
Art. 2º Fica revogada, a partir de 01.07.2013, a Portaria CAT-29/2013, de 26.03.2013. 
  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01.07.2013. 

 
 

Portaria CAT nº 61, de 27.06.2013 - DOE SP de 28.06.2013 
  

Divulga valores atualizados para base de cálculo da substituição tributária de bebidas 
energéticas e hidroeletrolíticas (Isotônicas), 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, 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 Alcóolicas, expede a seguinte portaria: 
  
Art. 1º 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, 
até o dia 31.12.2013, os seguintes valores: 
  
1. BEBIDAS HIDROELETROLÍTICAS (ISOTÔNICAS E HIDROTÔNICAS) 

MARCA EMBALAGEM PREÇO FINAL 
Gatorade Embalagem de 401 a 660 ml 3,50 
Gatorade Embalagem de 661 a 1000 ml 4,56 
i9 Hidrotônico Embalagem de 401 a 660 ml 3,13 
Powerade Embalagem de 401 a 660 ml 3,69 



 

Marathon Embalagem de 401 a 660 ml 2,65 
Energil (Todos), Extra Sport, Taeq, XPower, Neutra e Santu Côco Embalagem de 401 a 660 ml 2,82 

2. BEBIDAS ENERGÉTICAS 
DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO 

Red 
Bull Burn Flash 

Power 
Bad 
Boy 

Flying 
Horse 

Black 
Storm 

UP 
ON Lithium/Groove 

Todas as embalagens até 
310 ml 

7,17 5,42 4,66 4,34 4,91     3,49 

Todas as embalagens de 
311 ml a 360 ml 

8,38               

Todas as embalagens de 
361 ml a 660 ml 

8,99 7,56 6,50   6,22   4,00   

Todas as embalagens de 
661 ml a 1200 ml 

  10,25   6,22 7,76       

Todas as embalagens de 
1201 ml a 1750 ml 

            10,12   

Todas as embalagens de 
1751 ml a 2499 ml 

          5,89   7,29 

Todas as embalagens de 
2500 a 3000 ml 

                

  
DESCRIÇÃO/TIPO DE 
PRODUTO Fusion TNT Monster Tsunami 220 

V Hell Vulcano Big 
Boss 

Outras 
Marcas 

Todas as embalagens 
até 310 ml 

5,21 5,15   3,49 3,89 3,69 5,70   4,02 

Todas as embalagens 
de 311 ml a 360 ml 

                4,95 

Todas as embalagens 
de 361 ml a 660 ml 

    7,21   4,42   6,37   6,65 

Todas as embalagens 
de 661 ml a 1200 ml 

      5,49 7,24   9,87   8,03 

Todas as embalagens 
de 1201 ml a 1750 ml 

                8,66 

Todas as embalagens 
de 1751 ml a 2499 ml 

      7,29 7,35   13,68 5,89 9,32 

Todas as embalagens 
de 2500 a 3000 ml 

        10,87         

NOTA: Valores em Reais. 
  
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; 
  
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: 
  
a) mercadorias constantes da coluna “Outras Marcas” da tabela 2 deste artigo, o valor da operação 
própria do substituto for igual ou superior a 90% do respectivo preço final ao consumidor; 
  



 

b) as demais 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 01.01.2014, exceto se portaria divulgar valores para vigorarem a partir de tal data, 
segundo nova pesquisa de preço atualizada. 
  
Art. 2º Fica revogada, a partir de 01.07.2013, a Portaria CAT-30/2013, de 26.03.2013. 
  
Art. 3º Esta portaria entra em vigor em 01.07.2013 
 
Despacho SE/CONFAZ nº 126, de 24.06.2013 - DOU 1 de 25.06.2013 

  
Publica atualização do Roteiro de Análise do SAT, referido no Manual de Registro de 
Modelo de Equipamento SAT. 

  
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e em conformidade 
com o disposto no parágrafo único do artigo 2º do Ato COTEPE/ICMS nº 06, de 13 de março de 2012, 
publica atualização do Roteiro de Análise do SAT. 
  
O Roteiro atualizado estará disponível no site do CONFAZ, endereço eletrônico 
www.fazenda.gov.br/confaz, identificado como Roteiro_Analise_SAT_v_1_1_4.pdf e terá como 
chave de codificação digital a sequência FA3FADA7DF01231FDF49EC6DF5777967, obtida com a 
aplicação do algoritmo MD5 - “Message Digest” 5. 
 
 
Despacho SE/CONFAZ nº 128, de 25.06.2013 - DOU 1 de 26.06.2013 

  
Publica atualização do Roteiro de Análise do SAT, referido no Manual de Registro de 
Modelo de Equipamento SAT. 

  
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e em conformidade 
com o disposto no parágrafo único do artigo 2º do Ato COTEPE/ICMS nº 06, de 13 de março de 2012, 
publica atualização do Roteiro de Análise do SAT. 
  
O Roteiro atualizado estará disponível no site do CONFAZ, endereço eletrônico 
www.fazenda.gov.br/confaz, identificado como Roteiro_Analise_SAT_v_1_1_4.pdf e terá como 
chave de codificação digital a sequência FA3FADA7DF01231FDF49EC6DF5777967, obtida com a 
aplicação do algoritmo MD5 - “Message Digest” 5. 
 
5.00 ASSUNTOS DIVERSOS 
5.01 ASSUNTOS SOCIAIS 
FUTEBOL  
Horário: sábados as 11.30hs  

http://www.iob.com.br/sitedocliente/www.fazenda.gov.br/confaz
http://www.fazenda.gov.br/confaz


 

Quadra G2-Playboll - Barra Funda  
Endereço: Av. Nicolas Boer, 66-Barra Funda Sp- 
Telefone: 36115518 
 
5.02 COMUNICADOS 
 
Atendimento Médico, Psicológico e Odontológico 
 

Atendimento médico, psicológico e odontológico, sem ônus, 
aos associados do SINDCONT-SP e seus familiares, 

na sede social da Entidade 
 

Atendimento médico (cardiologia e clínica geral) 
Dr. João Alberto R. Oliveira 4as feiras das 14h às 15h30 

 
Atendimento psicológico 

Dra Elza Salvaterra 
4as feiras das 15h às 17h 
5as feiras das 10h às 12h 

 
Dra Silvia Cristina Arcari de M. Pinto 

3as feiras das 09h às 12h 
6as feiras das 09h às 12h 

 
As consultas deverão ser previamente agendadas pelo telefone 3224-5100. 

 
Somando esforços, o êxito é certo! 

Usufrua das vantagens, serviços e benefícios que em conjunto conquistamos. 
 
6.00 ASSUNTOS DE APOIO 
6.02 CURSOS CEPAEC 

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS  

JULHO/2013 
                      

DATA DESCRIÇÃO HORÁRIO  SÓCIO   NÃO SÓCIO  C/H PROFESSOR 

02 a 
05, 10 
e 11 

terça a 
sexta 

Práticas de Cálculos Trabalhistas para 
iniciantes 19h às 22h R$ 285,00 R$ 510,00 18 Myrian Bueno Quirino 

04 quinta Apresentando resultados com o 
POWER POINT 2010 

09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 
dependentes 

do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

04 quinta Técnicas avançadas e eficazes para 
negociação e vendas 

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Luiz Henrique Casaretti 

08 segunda SPED FISCAL (ICMS/IPI) 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Antonio Sergio de Oliveira 



 

08 segunda 

PIS/Pasep e Cofins – Apuração, 
escrituração contábil e 

aproveitamento dos créditos fiscais 
(dedução e PER/Dcomp) 

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Ivo Viana 

11 Quinta NF-e / CT-e 09h30 às 
13h30 R$ 130,00 R$ 230,00 4 Antonio Sergio de Oliveira 

11 Quinta Trabalhando com textos no WORD 
2010 

09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 
dependentes 

do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

12 e 
13 

sexta e 
sábado 

Escrituração Fiscal Básico  (ICMS/IPI) - 
SP  09h às 18h R$ 285,00 R$ 510,00 16 Janayne da Cunha 

15 Segunda 

Contabilidade Tributária "no 
ambiente das novas normas 

contábeis" - 08 pontos na Educação 
Continuada do CFC 

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Fabio Molina 

15 Segunda Análise de balanço no Excel - Excel 
2010 

09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 
dependentes 

do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

15 a 19 segunda 
a sexta Básico de Departamento Pessoal 18h30 às 22h R$ 285,00 R$ 510,00 16 Myrian Bueno Quirino 

16 terça SPED contribuições lucro presumido 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Antonio Sergio de Oliveira 

16 terça Abertura de Empresas - Informatizado 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Francisco Motta 

18 quinta Tributos na Nota Fiscal – 
Discriminação –Lei 12.741/12 

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Antonio Sergio de Oliveira 

18 quinta Alteração Contratual - Informatizado 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Francisco Motta 

18 quinta Básico de Assistente Fiscal 
(ICMS/IPI/ISS/PIS-Cofins/IRPJ e CSLL) 

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Ivo Viana 

19 sexta Encerramento de Empresas - 
Informatizado 

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Francisco Motta 

20 sábado 

Desonerações da Folha de Pagamento 
"Contribuições Previdenciárias com 

base no Faturação" atualizado com a 
Lei nº 12.715/12 e a MP nº 582/12 e 

Decreto nº 7.828/12 

09h às 18h R$ 200,00 R$ 360,00 8 Myrian Bueno Quirino 

22 a 25 segunda 
a quinta 

RETENÇÕES NA FONTE - ISS, INSS, IR e 
PIS/COFINS/CSLL 18h30 às 22h R$ 285,00 R$ 510,00 16 Luiz Geraldo da Cunha 

22 segunda Obrigações Acessórias das Empresas - 
Informatizado 

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Francisco Motta 



 

22 a 26 segunda 
a sexta 

Previdência Social - Custeio e 
Apuração na Construção Civil     19h às 22h R$ 285,00 R$ 510,00 15 Myrian Bueno Quirino 

25 quinta Excel aplicado a contabilidade - Excel 
2010 

09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 
dependentes 

do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

26 e 
27 

sexta e 
sábado 

Formação e liderança de equipe de 
alto desempenho 09h às 18h R$ 285,00 R$ 510,00 16 Sergio Lopes 

27 sábado 

Terceirização de Mão de Obra - 
Gerenciamento na Contratação de 

Trabalhadores e Prevenção de 
Conflitos Trabalhistas  

09h às 18h R$ 200,00 R$ 360,00 8 Myrian Bueno Quirino 

31 quarta Oficina de Cálculos Tributários 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 230,00 8 Elisângela Marques 

  

www.SINDCONTSP.org.br 

(11) 3224-5124 / 3224-5125 
cursos2@sindcontsp.org.br / cursos3@sindcontsp.org.br 

 
 
6.03 PALESTRAS 
04 de julho de 2013 - Palestra do Projeto Saber Contábil: Novas Normas Contábe 
nas ME e EPP-ITG 1000 
Realização:      04 de julho de 2013 - quinta-feira 
Horário:         Das 19h às 21h 
Carga Horária:  02h 
Local:              São Bernardo do Campo 
Palestrantes:  Equipe do Centro de Estudos e Debates Fisco Contábeis do Sindcont-SP    
Investimento: Gratuita para todos os interessados 
 
 
6.04 GRUPOS DE ESTUDOS 
CENTRO DE ESTUDOS VIRTUAL 
Manual do Centro de Estudos Virtual 
Visando facilitar o dia a dia dos usuários do Centro de Estudos Virtual, o Sindicato dos 
Contabilistas de São Paulo desenvolveu o Manual do Centro de Estudos, com os principais 
passos para o acesso e utilização do fórum. 
Acessem e confiram: 

• http://www.sindcontsp.org.br/dinamico/download/centro_de_estudos_virtual.pdf 
Todas as novas ideias e sugestões são muito bem vindas. 
Entrem em contato conosco: 
Departamento de Comunicação 
SINDCONT-SP 
(11) 3224-5116 

 

http://www.sindcontsp.org.br/
http://www.sindcontsp.org.br/centrodeestudosvirtual/viewtopic.php?f=13&t=115#p206
http://www.sindcontsp.org.br/dinamico/download/centro_de_estudos_virtual.pdf
http://www.sindcontsp.org.br/view/paginas.php?id=261


 

 
 
 
GRUPO ICMS 
Às Terças Feiras:  
Das 19h às 21h, no Salão Nobre “Frederico Hermann Júnior”, na sede social do SINDCONT-SP, 
localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 
 
GRUP0  IRFS 
Às Quintas Feiras:  
Das 19h às 21h, no Salão Nobre “Frederico Hermann Júnior”, na sede social do SINDCONT-SP, 
localizada à Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro de São Paulo/SP. Informações: (11) 3224-5100. 
 

http://www.sindcontsp.org.br/view/paginas.php?id=261
http://www.sindcontsp.org.br/view/paginas.php?id=261
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