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Um excelente professor de física e matemática, que também sabe escrever. 
            
Estamos envelhecendo. Não nos preocupemos! De que adianta, é assim mesmo. Isso é um processo 
natural. 
 
É uma lei do Universo conhecida como a 2ª Lei da Termodinâmica ou Lei da Entropia. 
 



 

Essa lei diz que: A energia de um corpo tende a se degenerar e com isso a desordem do sistema 
aumenta. 
 
Portanto, tudo que foi composto será decomposto, tudo que foi construído será destruído, tudo foi 
feito para acabar. 
 
Como fazemos parte do universo, essa lei também opera em nós. Com o tempo os membros se 
enfraquecem, os sentidos se embotam. Sendo assim, relaxe e aproveite. Parafraseando Freud: 
 
A morte é o alvo de tudo que vive. 
 
Se você deixar o seu carro no alto de uma montanha daqui a 10 anos ele estará todo carcomido. O 
mesmo acontece a nós. 
 
O conselho é: Viva. Faça apenas isso. Preocupe-se com um dia de cada vez. 
 
Como disse um dos meus amigos a sua esposa: me use, estou acabando!. 
 
Hilário, porém realista. 
 
Ficar velho e cheio de rugas é natural. 
 
Não queira ser jovem novamente, você já foi. Pare de evocar lembranças de romances mortos, vai se 
ferir com a dor que a si próprio inflige. 
 
Já viveu essa fase, reconcilie com a sua situação e permita que o passado se torne passado. Esse é o 
pré-requisito da felicidade. 
 
O passado é lenha calcinada. 
 
O futuro é o tempo que nos resta: 
 
Finito, porém incerto como já dizia Cícero. 
 
Abra a mão daquela beleza exuberante, da memória infalível, da ausência da barriguinha, da vasta 
cabeleira e do alto desempenho pra não se tornar caricatura de si mesmo. 
 
Fazendo isso ganhará qualidade de vida. Querer reconquistar esse passado seria um retrocesso e o 
preço a ser pago será muito elevado. 
Serão muitas plásticas, muitos riscos e mesmo assim você verá que não ficou como outrora. 
A flor da idade ficou no pó da estrada. Então, para que se preocupar?! 
 
Guarde os bisturis e toca a vida. 
 
Você sabe quem enche os consultórios dos cirurgiões plásticos? Os bonitos. 
 
Você nunca me verá por lá. Para o bonito, cada ruga que aparece é uma tragédia, para o feio ela é 
até bem vinda, quem sabe pode melhorar, ele ainda alimenta uma esperança. 
 



 

Os feios são mais felizes, mais despreocupados com a beleza, na verdade ela nunca lhes fez falta, 
utilizaram-se de outros atributos e recursos. 
 
Inclusive tem uns que melhoram na medida em que envelhecem. Para que se preocupar com as 
rugas, você demorou tanto para tê-las! 
 
Suas memórias estão salvas nelas. Não seja obcecado pelas aparências, livre-se das coisas 
superficiais. 
 
O negócio é zombar do corpo disforme e dos membros enfraquecidos. 
 
Essa resistência em aceitar as leis da natureza acaba espalhando sofrimento por todos os cantos. 
 
Advêm consequências desastrosas quando se busca a mocidade eterna, as infinitas paixões, os 
prazeres sutis e secretos, as loucas alegrias e os desenfreados prazeres. 
 
 Isso se transforma numa dor que você não tem como aliviar e condena à ruína sua própria alma. 
Discreto, sem barulho ou alarde, aceite as imposições da natureza e viva a sua fase. 
 
Sofrer é tentar resgatar algo que deveria ter vivido e não viveu. Se não viveu na fase devida o melhor 
a fazer é esquecer. 
 
A causa do sofrimento está no apego, está em querer que dure o que não foi feito para durar. É viver 
uma fase que não é mais sua. Tente controlar essas emoções destrutivas e os impulsos mais 
sombrios. 
 
Isso pode sufocar a vida e esvaziá-la de sentido.Não dê ouvidos a isso, temos a tentação de enfrentar 
crises sem o menor fundamento. 
 
Sua mente estará sempre em conflito se ela se sentir insegura. A vida é o que importa. Concentre-se 
nisso. A sabedoria consiste em aceitar nossos limites. 
 
Você não tem de experimentar todas as coisas, passar por todas as estradas e conhecer todas as 
cidades. 
 
Isso é loucura, é exagero. Faça o que pode ser feito com o que está disponível. 
Quer um conselho? Esqueça. 
Para o seu bem, esqueça o que passou. Têm tantas coisas interessantes para se viver na fase em que 
está. Coisas do passado não te pertencem mais. 
 
Se você tem esposa e filhos experimente vivenciar algo que ainda não viveram juntos, faça a festa, 
celebre a vida, agora você tem mais tempo, aproveite essa disponibilidade e desfrute. 
 
Aceitando ou não, o processo vai continuar. Assuma viver com dignidade e nobreza a partir de agora. 
Nada nos pertence. 
 
Tive um aluno com 60 anos de idade que nunca havia saído de Belo Horizonte. 
 
Não posso dizer que pelo fato de conhecer grande parte do Brasil sou mais feliz que ele. Muito pelo 
contrário, parecia exatamente o oposto. 



 

 
O que importa é o que está dentro de nós, a velha máxima continua atual como nunca: quem tem 
muito dentro precisa ter pouco fora. 
Esse é o segredo de uma boa vida. 
 
1.00 ASSUNTOS CONTÁBEIS 
1.01 CONTABILIDADE 
RESOLUÇÃO Nº 1.451, DE 30 DE AGOSTO DE 2013-DOU de 03/09/2013 (nº 170, 
Seção 1, pág. 84) 
Dispõe sobre Concessão de Auxílio Financeiro para atender à finalidade de educação 
continuada dos Conselhos Regionais de Contabilidade do Sistema CFC/CRCs. 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando que o auxílio financeiro tem por finalidade atender à demanda da Lei nº 12.249/10, 
que define como atribuições dos Conselhos de Contabilidade a Educação Continuada; 
considerando que o Sistema CFC/CRCs realiza eventos de Educação Continuada para profissionais da 
Contabilidade, com finalidades e atribuições institucionais, atendendo a sua missão de fiscalização na 
forma preventiva, resolve: 
Art. 1º - Conceder auxílio financeiro aos Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), na forma e 
condições previstas nesta Resolução.  
Art. 2º - O auxílio financeiro será concedido por despacho do Presidente do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 
Art. 3º - Os recursos destinados ao auxílio financeiro serão oriundos do Projeto 916 - Relações 
Institucionais com os CRCs. 
Art. 4º - A concessão de auxílio financeiro terá como finalidade a Educação Continuada promovida 
por meio das Convenções e Encontros, que envolvam um ou mais Regionais realizados pelos CRCs. 
Art. 5º - Poderá ser concedido auxílio financeiro no valor máximo de até R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) anuais, distribuídos em eventos de Educação Continuada a serem realizados pelos CRCs no 
decorrer do exercício, considerando os critérios e os valores estabelecidos no art. 7º . 
Art. 6º - Para fazer jus ao auxílio financeiro, o CRC deverá atender às seguintes condições: 
I - estar em dia com a remessa dos balancetes mensais; 
II - encaminhar ao CFC o projeto do evento com antecedência; 
III - ter encaminhado aprestação de contas do evento anterior, conforme disposto no art. 11. 
Art. 7º - O valor do auxílio financeiro será baseado no número de profissionais registrados ativos no 
estado, na data da solicitação, conforme tabela abaixo:  

N.º de profissionais 
registrados ativos  Valor até R$  

Até 3.000 15.000,00 
3.001 a 10.000 30.000,00 
10.001 a 20.000 50.000,00 
Acima de 20.000 100.000,00 

§ 1º - Excepcionalmente, o valor do auxílio financeiro poderá ser concedido de forma diferenciada, 
considerando o resultado do Exame de Suficiência e a comprovada necessidade de investimento em 
Educação Continuada. 
§ 2º - Quando o evento for realizado por mais de um CRC, o valor concedido deverá obedecer até o 
limite máximo constante da tabela, podendo o recurso ser retirado, proporcionalmente, da cota dos 
estados envolvidos ou atribuído valor que será submetido à análise da Vice-presidência de 
Desenvolvimento Profissional e Institucional. 
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Art. 8º - A concessão do auxílio financeiro garantirá ao CFC: a) um estande, quando couber, montado 
com TV, armário com fechadura, balcão e mesa com quatro cadeiras, em uma boa área de 
localização, durante toda a realização do evento; 
b) exposição da logomarca do CFC em todo o material de divulgação, impresso e eletrônico; 
c) disponibilização do mailing dos inscritos no evento; 
d) citação do órgão CFC pelo mestre de cerimônias em todos os momentos importantes do evento, 
principalmente, na abertura e encerramento. 
Art. 9º - A solicitação de auxílio financeiro deverá ser analisada pela Vice-presidência Profissional e 
Institucional e remetida ao Presidente com as considerações que entender cabíveis. 
Art. 10 - Os Conselhos Regionais de Contabilidade somente poderão utilizar os recursos oriundos 
desse auxílio financeiro nos projetos de Educação Continuada previstos no art. 4º . 
Art. 11 - O Conselho Regional de Contabilidade, após a realização do evento deverá encaminhar a 
prestação de contas ao Conselho Federal de Contabilidade. 
Art. 12 - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 
ATA CFC Nº 982/2013 
 
 
 
RESOLUÇÃO Nº 1.448, DE 19 DE AGOSTO DE 2013-DOU de 04/09/2013 (nº 171, 
Seção 1, pág. 116) 
Dispõe sobre a aprovação do Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento do Conselho 
Federal de Contabilidade, para o Exercício de 2013. 
O PLENÁRIO DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais;  
considerando a competência do Conselho Federal de Contabilidade em aprovar seu Plano de 
Trabalho, Orçamento e respectivas modificações, bem como operações referentes a mutações 
patrimoniais previstas no inciso XX, do art.17 da Resolução CFC nº 1.370/11, bem como no inciso VII 
do art.13 da Resolução CFC nº 1.252/09;  
considerando o que preceitua a Resolução CFC nº 1.161/09, que aprovou o Manual de Contabilidade 
do Sistema CFC/CRCs, de 13 de fevereiro de 2009 e a Lei nº 4.320/64;  
considerando a Resolução CFC nº 1.417/2012, que aprovou o orçamento do Conselho Federal de 
Contabilidade, para o exercício de 2013;  
considerando a necessidade de suplementar as dotações orçamentárias, resolve: 
Art. 1º - Aprovar a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento do Conselho Federal de 
Contabilidade para o exercício financeiro de 2013, suplementando em R$ 770.000,00 (Setecentos e 
setenta mil reais), nas seguintes dotações: 
SUPLEMENTAÇÃO 

Conta  Descrição  Valor  
6.3 EXECUÇÃO DA DESPESA 770.000,00 
6.3.1 DESPESAS CORRENTES 770.000,00 
6.3.1.3. USO DE BENS E SERVIÇOS 770.000,00 
6.3.1.3.01 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 
6.3.1.3.01.01 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 
6.3.1.3.02 SERVIÇOS 670.000,00 
6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 500.000,00 
6.3.1.3.02.03 DIÁRIAS 110.000,00 
6.3.1.3.02.04 PASSAGENS 60.000,00 

javascript:link('2')
javascript:link('4')
javascript:link('5')
javascript:link('6')


 

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 770.000,00 
Art. 2º - Será utilizado como fonte de recurso o excesso de arrecadação, a ser verificado no corrente 
exercício financeiro. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data. 
 
RESOLUÇÃO Nº 1.450, DE 30 DE AGOSTO DE 2013-DOU de 04/09/2013 (nº 171, 
Seção 1, pág. 116) 
Acrescenta o § 5º ao art. 1º da Resolução CFC nº 1.392/2012, que dispõe sobre a concessão 
de diária e dá outras providências. 
O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, 
considerando a necessidade de resguardar o Conselho Federal de Contabilidade contra eventuais 
sinistros que possam ocorrer em viagens, e dessa forma, evitar maiores prejuízos, faz-se necessária a 
contratação dos serviços de seguro de acidentes pessoais e assistências emergenciais em viagem, 
para todos que tenham sido convocados e a serviço do CFC; 
considerando a importância em regulamentar a matéria para o Conselho Federal de Contabilidade, 
resolve: 
Art. 1º - Acrescentar o § 5º ao art. 1º da Resolução CFC nº 1392/2012, publicada no DOU de 1º de 
junho de 2012, seção 1, página 296, com a seguinte redação: 
Art. 1º - [...] 
[...] 
§ 5º - Farão jus à percepção de serviços de seguro de acidentes pessoais e assistências emergenciais 
de viagens nacionais e internacionais, quando se deslocarem e de seus domicílios a serviço do 
Conselho Federal de Contabilidade: os conselheiros do CFC e dos CRCs; os ex-presidentes e 
integrantes do Conselho Consultivo do CFC; os integrantes de Grupos de Trabalho e Estudo do CFC, 
empregados e prestadores de serviço do CFC e os empregados dos CRCs. 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

 
PORTARIA Nº 55, DE 5 DE AGOSTO DE 2013-DOU de 04/09/2013 (nº 171, Seção 1, 
pág. 116) 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Analítico do CFC 
para o Exercício de 2013. 
O Presidente do Conselho Federal de Contabilidade, no exercício de suas funções legais e 
regimentais; 
considerando que a Resolução CFC nº 1.417/2012 que aprovou o orçamento do Conselho Federal de 
Contabilidade para o exercício de 2013; 
considerando a competência do Conselho Federal de Contabilidade em aprovar seu Plano de 
Trabalho, Orçamento e respectivas modificações, bem como operações referentes a mutações 
patrimoniais previstas no inciso XX, do art.17 da Resolução CFC nº 1.370/11, bem como no inciso VII 
do art.13 da Resolução CFC nº 1.252/09; 
considerando o que preceitua a Resolução CFC nº 1.161/09, que aprovou o Manual de Contabilidade 
do Sistema CFC/CRCs, de 13 de fevereiro de 2009 e a Lei nº 4.320/64; 
considerando a necessidade de se suplementar a despesa estimada anteriormente, para corrigir a 
falta de previsão no planejamento para o exercício de 2013, resolve: 
Art. 1º - Aprovar o crédito adicional suplementar ao orçamento do Conselho Federal de 
Contabilidade para o exercício financeiro de 2013, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) 
para as seguintes rubricas: 
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SUPLEMENTAÇÃO  
CONTA  DESCRIÇÃO  VALOR  
6.3  EXECUÇÃO DA DESPESA  900.000,00  
6.3.1  DESPESAS CORRENTES  900.000,00  
6.3.1.3.  USO DE BENS E SERVIÇOS  300.000,00  
6.3.1.3.02  SERVIÇOS  300.000,00  
6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 300.000,00 
6.3.1.3.02.01.005 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 300.000,00 
6.3.1.5 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 600.000,00 
3.1.5.01 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 600.000,00 
6.3.1.5.01.01 SUBVENÇÕES 600.000,00 
6.3.1.5.01.01.001 SUBVENÇÕES  600.000,00 
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES  900.000,00  

Art. 2º - O valor a ser utilizado será coberto com recursos provenientes da seguinte dotação: 
ANULAÇÃO  

CONTA  DESCRIÇÃO  VALOR  
6.3 EXECUÇÃO DA DESPESA 900.000,00 
6.3.1 DESPESAS DE CORRENTES 600.000,00 
6.3.1.3 USO DE BENS E SERVIÇOS 600.000,00 
6.3.1.3.02 SERVIÇOS 600.000,00 
6.3.1.3.02.01 SERVIÇOS 600.000,00 
6.3.1.3.02.01.026 LOC. DE BENS MÓV; MAQ E EQUIPAMENTOS 600.000,00 
6.3.2 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 
6.3.2.1 INVESTIMENTOS 300.000,00 
6.3.2.1.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 300.000,00 
6.3.2.1.03.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 300.000,00 
6.3.2.1.03.01.007 SISTEMAS DE PROCES. DEDADOS-SOFTWARES 300.000,00 
TOTAL DAS ANULAÇÕES 900.000,00 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
 
 
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE Nº 1.000, DE 30 DE AGOSTO DE 2013-DOU 
de 05/09/2013 (nº 172, Seção 1, pág. 86) 
Dispõe sobre a adoção plena da NBC TG 1000. 
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, alterado pela Lei nº 
12.249/10, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a seguinte Norma Brasileira de Contabilidade 
(NBC):  
CTG 1000 - ADOÇÃO PLENA DA NBC TG 1000  
1.O Conselho Federal de Contabilidade, com o objetivo da adoção plena da NBC TG 1000 - 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, analisou o processo de implementação desde a 
sua edição até a presente data, com base em vários aspectos, entre os quais:  
(a)as iniciativas promovidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), que preveem 
ciclos de revisão das normas editadas, tendo em vista as dificuldades de implementação existentes 
em cada jurisdição;  
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(b)o Brasil foi um dos primeiros países a adotar as International Financial Reporting Standards (IFRS) 
na região da Amé-rica Latina, sobretudo para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), cujo 
pioneirismo implica um período necessário para a compreensão e implementação dos novos 
padrões;  
(c)com a edição, em 2012, da ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte, o CFC flexibilizou a adoção da NBC TG 1000 para as entidades definidas como mi-croempresas 
e empresas de pequeno porte. 
2.Diante do exposto no item 1, fica permitida para as en-tidades que ainda não conseguiram atender 
plenamente a todos os requisitos da NBC TG 1000 que a sua adoção plena ocorra nos exercícios 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2013. 
3.Define-se como entidades que ainda não adotaram ple-namente a NBC TG 1000 aquelas que: 
(a)não apresentaram demonstrações contábeis em períodos anteriores, em conformidade com a 
NBC TG 1000; (b)apresentaram demonstrações contábeis anteriores mais re-centes em atendimento 
a outras exigências que não são consistentes com a NBC TG 1000; ou (c)apresentaram 
demonstrações contábeis anteriores mais re-centes em conformidade com a NBC TG 1000, porém de 
forma parcial. 
4.Nesse contexto, ressalta-se que: 
(a)a entidade incluída em uma das situações descritas no item 3 deve seguir os procedimentos da 
"adoção inicial" previstos na Seção 35 da NBC TG 1000, incluindo suas isenções;  
(b)a entidade que adotar pela primeira vez a NBC TG 1000 pode observar todas as isenções previstas 
no item 35.10 da Seção 35, inclusive a relacionada ao custo atribuído (deemed cost) para o ativo 
imobilizado e propriedades para investimento;  
(c)no que se refere à reapresentação do exercício anterior mais recente, para fins de 
comparabilidade, destaca-se que, caso seja impraticável a realização dos ajustes exigidos para a 
elaboração do balanço de abertura na data de transição (1º/01/12), a entidade deve fazer a 
divulgação em notas explicativas de tais fatos, conforme previsto no item 35.11 da NBC TG 1000. 
5.Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
2.00 ASSUNTOS FEDERAIS 
2.04 LEGISLAÇÃO TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA 
PORTARIA Nº 384, DE 3 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 04/09/2013 (nº 171, Seção 
1, pág. 42) 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, 
parágrafo único, inciso II, da Constituição e tendo em vista o disposto no § 2º do art. 25 da Portaria 
nº 6.209, de 16 de dezembro de 1999, resolve: 
Art. 1º - Estabelecer que, para o mês de agosto de 2013, o valor médio da renda mensal do total de 
benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é de R$ 868,00 (oitocentos e 
sessenta e oito reais). 
Art. 2º - O INSS e a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV adotarão 
as providências necessárias ao cumprimento do disposto nesta Portaria. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
RESOLUÇÃO Nº 339, DE 3 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 04/09/2013 (nº 171, 
Seção 1, pág. 42) 
Aprova o Manual do Reconhecimento Inicial de Direitos - Volume V. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 
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Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; 
Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 6 de agosto de 2010; e 
Resolução nº 70/INSS/PRES, de 6 de outubro de 2009. 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, e considerando a necessidade de orientar 
procedimentos a serem adotados pela área de Benefícios das Agências da Previdência Social, bem 
como pelo Serviço/ Seção de Reconhecimento de Direitos das Gerência-Executivas, resolve: 
Art. 1º - Fica aprovado o Manual de Reconhecimento Inicial de Direitos - Volume V - tempo de 
contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por 
tempo de contribuição de professor, aposentadoria especial e contagem recíproca de tempo de 
contribuição, na forma do Anexo a esta Resolução. 
§ 1º - As alterações no texto do Manual serão objeto de Despacho Decisório de competência do 
Diretor de Benefícios. 
§ 2º - O Anexo a esta Resolução será publicado em Boletim de Serviço. 
Art. 2º - Revogam-se os arts. 2º ao 9º (Capítulo I) e 94 a 113 (Capítulo VII) da Orientação Interna nº 
172/INSS/DIRBEN, de 14 de agosto de 2007, os arts. 32 a 63 (Capítulo II) da Orientação Interna nº 
177/INSS/DIRBEN, de 26 de novembro de 2007, a Orientação Interna nº 184/INSS/DIRBEN, de 19 de 
fevereiro de 2008, e art. 9º da Orientação Interna nº 196/INSS/DIRBEN, de 3 de setembro de 2008. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação  
 
 
2.09 OUTROS ASSUNTOS FEDERAIS 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.389, DE 30 DE AGOSTO DE 2013-DOU de 02/09/2013 
(nº 169, Seção 1, pág. 27) 
Altera a Instrução Normativa nº 1.307, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a 
Declaração de Benefícios Fiscais (DBF). 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 
nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, 
na Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, na Lei nº 
8.685, de 20 de julho de 1993, na Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, na Lei nº 9.532, de 10 de 
dezembro de 1997, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, na Lei nº 9.874, de 23 de 
novembro de 1999, no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, na Medida 
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, na Lei nº 10.454, de 13 de maio de 2002, na Lei nº 
11.329, de 25 de julho de 2006, na Lei nº 11.438, de 29 de dezembro de 2006, na Lei nº 11.472, de 2 
de maio de 2007, na Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, na Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 
2009, na Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, e na Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, 
resolve: 
Art. 1º - O art. 2º da Instrução Normativa RFB nº 1.307, de 27 de dezembro de 2012, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 2º - .................................................................................. 
............................................................................................... 
IX - o Ministério das Minas e Energia, no que diz respeito a projetos relativos ao Regime Especial de 
Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura (Reidi) aprovados por esse órgão; 
X - o Ministério dos Transportes, no que diz respeito a projetos relativos ao Reidi aprovados por esse 
órgão; 
XI - o Ministério da Integração Nacional, no que diz respeito a projetos relativos ao Reidi aprovados 
por esse órgão; 
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XII - a Secretaria Especial de Portos, no que diz respeito a projetos relativos ao Reidi previamente 
aprovados por esse órgão; 
XIII - o Ministério das Cidades, no que diz respeito a projetos relativos ao Reidi aprovados por esse 
órgão; 
XIV - a Secretaria de Aviação Civil, no que diz respeito a projetos relativos ao Reidi aprovados por 
esse órgão. 
Parágrafo único - Nas hipóteses previstas nos incisos IX a XIV do caput a DBF: 
I - as informações prestadas pelo órgão setorial serão as mesmas por ele exigidas da pessoa jurídica 
enquadrada no Reidi, na forma em que definidas pelo respectivo órgão setorial em ato próprio; 
II - deverá ser apresentada a partir de 2014 em relação aos projetos e aditivos do Reidi aprovados 
pelo órgão setorial no anocalendário anterior; 
III - o órgão setorial poderá delegar a obrigatoriedade de entrega da declaração a outro órgão 
vinculado, mediante a edição de ato específico a ser editado até o último dia útil do ano-calendário 
objeto da DBF, ficando o órgão vinculado responsável perante a Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB); 
IV - o órgão setorial deverá comunicar à RFB a conclusão do projeto, no prazo de trinta dias de sua 
ocorrência." (NR) 
Art. 2º - Fica revogado o art. 5º da Instrução Normativa RFB nº 1.307, de 2012. 
Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.390, DE 4 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 
05/09/2013 (nº 172, Seção 1, pág. 31) 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 869, de 12 de agosto de 2008, que dispõe sobre a 
instalação de equipamentos contadores de produção nos estabelecimentos industriais 
envasadores de bebidas. 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 
nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de 
janeiro de 1999, no art. 58-T da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos arts. 27 a 30 da Lei nº 
11.488, de 15 de junho de 2007, no art. 6º da Lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011, e no art. 376 
do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de 2010, Regulamento do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (Ripi), resolve: 
Art. 1º - Os arts. 8º-A e 13 e da Instrução Normativa RFB nº 869, de 12 de agosto de 2008, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 8º-A - Para efeito da aplicação do disposto nos arts. 2º-A a 2º-F d Decreto nº 5.062, de 30 de 
abril de 2004, a RFB divulgará em seu sítio na internet, no endereço mencionado no § 4º do art. 7º, a 
relação dos estabelecimentos industriais com anormalidade no funcionamento do Sicobe, observado 
o disposto no § 4º do art. 13." (NR) 

 

Nota Editoria  
 

 

Trecho em negrito: Publicado conforme DOU. 

 
"Art. 13 - ......................................................................................... 
§ 2º - A interrupção da manutenção preventiva e corretiva do Sicobe pela CMB em virtude da prática 
reiterada de ausência de ressarcimento de que trata o art. 11 ou pela negativa de acesso dos 
técnicos da CMB ao estabelecimento industrial caracteriza anormalidade no funcionamento do 
Sicobe. 
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§ 3º - Na ocorrência das hipóteses mencionadas nos §§ 1º e 2º, o estabelecimento industrial 
envasador de bebidas será intimado pela unidade da RFB de sua jurisdição a regularizar a situação no 
prazo de 10 (dez) dias, findo o qual, na ausência de atendimento, iniciar-se-á a aplicação da 
penalidade prevista no caput até que seja regularizado o objeto da intimação. 
§ 4º - Sem prejuízo da penalidade prevista no caput, o estabelecimento industrial envasador de 
bebidas terá caracterizada anormalidade no funcionamento do Sicobe: 
I - a partir do primeiro dia seguinte ao prazo final da intimação efetuada nos termos do § 3º, na 
hipótese de não atendimento, em relação às ocorrências de que trata o § 1º; 
II - a partir da data da comunicação das ocorrências de que trata o § 2º pela CMB à unidade da RFB 
de sua jurisdição. 
§ 5º - Para fins do disposto no § 2º considera-se prática reiterada o não recolhimento dos valores 
devidos a título de ressarcimento por 3 (três) meses ou mais, consecutivos ou alternados, por parte 
do estabelecimento industrial envasador de bebidas." (NR) 
Art. 2º - A Instrução Normativa RFB nº 869, de 12 de agosto de 2008, passa a vigorar acrescida do art. 
11-A com a seguinte redação. 
"Art. 11-A - A CMB efetuará mensalmente o faturamento pelos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva do Sicobe mediante a emissão de Nota Fiscal ao estabelecimento industrial envasador de 
bebidas obrigado ao ressarcimento de que trata o art. 11. 
§ 1º - O faturamento de que trata o caput deverá ser efetuado pela CMB até o vigésimo dia de cada 
mês referente aos valores devidos a título de ressarcimento pelos serviços prestados no mês 
anterior, de acordo com as informações disponíveis no Sicobe Gerencial. 
§ 2º - Na hipótese de inadimplência do estabelecimento industrial envasador de bebidas que 
implique na interrupção dos serviços de manutenção preventiva e corretiva do Sicobe, a CMB deverá 
fazer constar na comunicação de que trata o § 4º, inciso II, do art. 13 as Notas Fiscais respectivas, 
além da indicação do montante devido e não pago a título de ressarcimento." (NR) 
Art. 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de 1º de outubro de 2013. 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.391, DE 4 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 
05/09/2013 (nº 172, Seção 1, pág. 31) 
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho de 2012 , que institui a 
obrigação de prestar informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados 
no Brasil e residentes ou domiciliados no exterior que compreendam serviços, intangíveis 
e outras operações que produzam variações no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas 
jurídicas ou dos entes despersonalizados. 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do 
art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF 
nº 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.718, de 27 
de novembro de 1979; no art. 9º do Decreto-Lei nº 2.303, de 21 de novembro de 1986; no art. 3º da 
Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991; no art. 30 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995; no 
art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999; no art. 57 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 
de agosto de 2001; e no Decreto nº 7.708, de 2 de abril de 2012, resolve: 
Art. 1º - Os arts. 2º e 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.277, de 28 de junho de 2012, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2º - ............................................................................... 
.............................................................................................. 
II - as pessoas físicas residentes no País que, em nome individual, não explorem, habitual e 
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou comercial, com o fim 
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especulativo de lucro, desde que não realizem operações em valor superior a US$ 30.000,00 (trinta 
mil dólares dos Estados Unidos da América), ou o equivalente em outra moeda, no mês." (NR) 
"Art. 3º - ................................................................................ 
.............................................................................................. 
§ 1º - O prazo estabelecido no inciso I do caput será, excepcionalmente: 
I - até 31 de dezembro de 2013, o último dia útil do 6º (sexto) mês subsequente à data de início da 
prestação de serviço, da comercialização de intangível ou da realização da operação que produza 
variação no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas ou dos entes despersonalizados; 
II - de 1º de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014, o último dia útil do 3º (terceiro) mês 
subsequente à data de início da prestação de serviço, da comercialização de intangível, ou da 
realização da operação que produza variação no patrimônio das pessoas físicas, das pessoas jurídicas 
ou dos entes despersonalizados. 
........................................................................................" (NR) 
Art. 2º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
3.00 ASSUNTOS ESTADUAIS 
3.01 IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
DECRETO Nº 59.502, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013-DOE-SP de 06/09/2013 (nº 168, 
Seção I, pág. 1) 
Introduz alterações no Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - RICMS. 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o disposto no artigo 8º da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, decreta: 
Art. 1º - Fica acrescentada a Seção XXXI, composta pelo artigo 400-T, ao Capítulo IV do Título II do 
Livro 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: 
"SEÇÃO XXXI 
DAS OPERAÇÕES COM EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO DE LEITE UHT 
Art. 400-T - O lançamento do imposto incidente na saída interna, promovida pelo estabelecimento 
fabricante, de mercadoria utilizada como embalagem para acondicionamento de leite 
esterilizado"longa vida" (UHT - Ultra High Temperature), classificada nos códigos 3923.30.00 e 
4811.59.23 da NCM, com destino a estabelecimento fabricante classificado nas CNAEs 1051-1/00 e 
1052-0/00, fica diferido para o momento em que este promover a saída do leite acondicionado na 
referida embalagem. 
Parágrafo único - O fabricante que promover saída interna beneficiada nos termos do caput deverá 
emitir documento fiscal inserindo, no campo "Informações Complementares", a expressão 
"Diferimento do ICMS - artigo 400-T do RICMS". (NR). 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
3.02 PROTOCOLOS E CONVENIOS ICMS 
 
PROTOCOLO ICMS Nº 83, DE 2 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 03/09/2013 (nº 170, 
Seção 1, pág. 35) 
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Altera o Protocolo ICMS 09/09 que dispõe sobre a instituição da Comissão Nacional para 
Apuração de Irregularidades (CNAI) em equipamentos Emissores de Cupom Fiscal - ECF, em 
Programa Aplicativo Fiscal - PAF-ECF e em bobina de papel térmico para uso em ECF. 
Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins e o Distrito Federal, 
neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Estado da Fazenda, e de Receita e 
Controle, considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 
25 de outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1966, 
considerando ainda o disposto no Convênio ICMS 137, de 15 de dezembro de 2006, resolvem 
celebrar o seguinte: Protocolo: 
Cláusula primeira - Fica acrescida a Cláusula Décima quinta-D ao Protocolo ICMS 09/09, de 3 de abril 
de 2013, com a seguinte redação: 
"Cláusula décima quinta-D Este protocolo não se aplica aos Estados de Goiás, Rio Grande do Norte e 
Roraima." 
Cláusula segunda - Este protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União, produzindo efeitos a partir de sua publicação. 
 
PROTOCOLO ICMS Nº 84, DE 2 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 03/09/2013 (nº 170, 
Seção 1, pág. 35) 
Altera o Protocolo ICMS 41/06 que dispõe sobre a análise de equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal (ECF) e sobre a apuração de irregularidade no funcionamento de ECF. 
Os Estados de Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e o 
Distrito Federal, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários de Estado da Fazenda, e 
de Receita e Controle,  
considerando o disposto nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de 
outubro de 1966), e no art. 9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,  
considerando ainda o disposto no Convênio ICMS 137, de 15 de dezembro de 2006, resolvem 
celebrar o seguinte: Protocolo: 
Cláusula Primeira - Fica acrescida a Cláusula quadragésima primeira-B ao Protocolo ICMS 41/06, de 
15 de dezembro de 2006, com a seguinte redação:  
"Cláusula quadragésima primeira-B - Este Protocolo não se aplica aos Estados de Goiás e Roraima." 
Cláusula Segunda - Este Protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União, produzindo efeitos a partir de sua publicação.. 
 
 
PROTOCOLO ICMS Nº 86, DE 3 DE SETEMBRO DE 2013.-DOU de 04/09/2013 (nº 171, 
Seção 1, pág. 22) 
Altera o Protocolo ICMS 41/06, que dispõe sobre a análise de equipamento Emissor de 
Cupom Fiscal (ECF) e sobre a apuração de irregularidade no funcionamento de ECF. 
Os Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins e o 
Distrito Federal, neste ato representados pelos seus respectivos Secretários da Fazenda, Finanças, 
Receita ou Tributação, reunidos em Ipojuca, PE, no dia 6 de abril de 2013, considerando o disposto 
nos arts. 102 e 199 do Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e no art. 
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9º da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, considerando, ainda, o disposto no 
Convênio ICMS nº 137, de 15 de dezembro de 2006, resolvem celebrar o seguinte Protocolo 
Cláusula primeira - A Cláusula quadragésima primeira-A do Protocolo ICMS 41/06 passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Cláusula quadragésima primeira-A - Este Protocolo não se aplica aos Estados de Espírito Santo, 
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Distrito 
Federal.". 
Cláusula segunda - Este Protocolo entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da 
União. 
 
 
CONVÊNIO ICMS Nº 103, DE 30 DE AGOSTO DE 2013-DOU de 02/09/2013 (nº 169, 
Seção 1, pág. 27) 
Reinclui o Estado de São Paulo nas disposições do Convênio ICMS 09/93 e o autoriza a não 
exigir o crédito tributário de ICMS correspondente ao fornecimento de refeição promovido 
por bares, restaurantes e estabelecimentos similares estabelecidos em seu território na 
hipótese que identifica. 
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 205ª reunião extraordinária, realizada 
em Brasília, DF, no dia 30 de agosto de 2013, tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 24, 
de 7 de janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte Convênio: 
Cláusula primeira - Fica o Estado de São Paulo: 
I - reincluído nas disposições do Convênio ICMS 09/93, de 30 de abril de 1993; 
II - autorizado a não exigir o crédito tributário de ICMS correspondente ao fornecimento de refeição 
promovido por bares, restaurantes e estabelecimentos similares localizados em seu território, no 
período de 28 de setembro de 2012 ao início de vigência deste convênio, desde que a tributação do 
fornecimento da refeição tenha ocorrido em conformidade com o disposto no Convênio ICMS 09/93. 
Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União de 
sua ratificação nacional. 
 
CONVÊNIO ICMS Nº 105, DE 30 DE AGOSTO DE 2013-DOU de 02/09/2013 (nº 169, 
Seção 1, pág. 27) 
Altera o Convênio ICMS 48/13, que institui o Sistema de Registro e Controle das Operações 
com o Papel Imune Nacional - RECOPI NACIONAL e disciplina, para as unidades federadas 
que especifica, o credenciamento do contribuinte que realize operações com papel 
destinado à impressão de livro, jornal ou periódico. 
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 205ª reunião extraordinária, realizada 
em Brasília, DF, no dia 30 de agosto de 2013, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código 
Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte Convênio: 
Cláusula primeira - Os incisos I e II, da cláusula vigésima terceira do Convênio ICMS 48, de 12 de 
junho de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"I - às cláusulas terceira e quinta a partir de: 
a) sua publicação, para os contribuintes sediados no Paraná e em São Paulo; 
b) 1º de outubro de 2013, para os contribuintes sediados nas demais unidades federadas. 
II - às demais cláusulas a partir de: 
a) sua publicação, para os contribuintes sediados em São Paulo; 
b) 1º de janeiro de 2014, para os contribuintes sediados nas demais unidades federadas.". 
Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial da União. 
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CONVÊNIO ICMS Nº 106, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 06/09/2013 (nº 173, 
Seção 1, pág. 33) 
Altera o Convênio ICMS 7/2013, que autoriza a concessão de redução da base de cálculo 
ou de isenção do ICMS nas operações internas com sucatas de papel, vidro e plástico 
destinadas à indústria de reciclagem. 
O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ, na sua 206ª reunião extraordinária, 
realizada em Brasília, DF, no dia 5 de setembro de 2013, tendo em vista o disposto na Lei 
Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte Convênio: 
Cláusula primeira - Fica renumerado para § 1º o parágrafo único da cláusula primeira do Convênio 
ICMS 7/13, de 5 de abril de 2013. 
Cláusula segunda - Fica a acrescido à cláusula primeira do Convênio ICMS 7/13 o § 2º, com a seguinte 
redação: 
"§ 2º - Fica o Distrito Federal autorizado a conceder o benefício previsto no caput às operações 
interestaduais."  
Cláusula terceira - A ementa do Convênio ICMS 7/13 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Autoriza a concessão de benefício fiscal nas operações com sucatas de papel, vidro e plástico 
destinadas à indústria de reciclagem."  
Cláusula quarta - Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional. 
 
CONVÊNIO ICMS Nº 109, DE 5 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 06/09/2013 (nº 173, 
Seção 1, pág. 34) 
Altera a cláusula segunda do Convênio ICMS 5/13, que altera o Convênio ICMS 54/02, que 
estabelece procedimentos para o controle de operações interestaduais com combustíveis 
derivados de petróleo e álcool etílico anidro combustível - AEAC. 
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 206ª reunião extraordinária, realizada 
em Brasília, DF, no dia 5 de setembro de 2013, tendo em vista o disposto no art. 9º da Lei 
Complementar nº 87/96, de 13 de setembro de 1996, e nos arts. 102 e 199 do Código Tributário 
Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte Convênio: 
Cláusula primeira - A cláusula segunda do Convênio ICMS 5/13, de 5 de abril de 2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Cláusula segunda - Este convênio entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a 
partir de 1º de novembro de 2013.". 
Cláusula segunda - Ficam convalidados os procedimentos adotados pelos contribuintes do ICMS em 
relação aos relatórios referentes às operações realizadas no mês de agosto de 2013 até o início de 
vigência deste convênio, desde que tenham sido feitos de acordo com o modelo, vigente em 31 de 
julho de 2013, do Anexo VI do Convênio ICMS 54/02, de 28 de junho de 2002. 
Cláusula terceira - Este convênio entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 
 
 
 
3.03 SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
DECRETO Nº 59.486, DE 30 DE AGOSTO DE 2013-DOE-SP de 31/08/2013 (nº 164, 
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 e dá outras providências. 

javascript:link('1')
javascript:link('2')
javascript:link('2')
javascript:link('5')
javascript:link('5')
javascript:link('6')
javascript:link('1')
javascript:link('2')
javascript:link('3')
javascript:link('3')
javascript:link('4')
javascript:link('5')
javascript:link('5')
javascript:link('6')


 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
considerando o disposto no artigo 8º, inciso XLI, da Lei 6.374, de 1º de março de 1989, decreta: 
Art. 1º - Passa a vigorar, com a redação que se segue, o item 71 do § 1º do artigo 313-Z19 do 
Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo 
Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000: 
"71 - Aparelhos para filtrar ou depurar água, elétricos (purificadores de água refrigerados) - NCM 
8421.21.00". (NR). 
Art. 2º - Ficam acrescentados os itens 77 e 78 ao § 1º do artigo 313-Z19 do Regulamento do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de 
novembro de 2000, com a seguinte redação: 
"77 - Climatizadores de ar - NCM 8479.60.00; 
78 - Outras partes para máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador 
motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas 
e aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente - NCM 8415.90.90." (NR). 
Art. 3º - O estabelecimento paulista, exceto o indicado no inciso I do artigo 313-Z19 do Regulamento 
do ICMS, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30 de novembro de 2000, relativamente ao estoque de 
mercadorias relacionadas no § 5º existente no final do dia 30 de setembro de 2013, deverá: 
I - efetuar a contagem do estoque das mercadorias; 
II - elaborar relação, indicando, para cada item: 
a) o valor das mercadorias em estoque e a base de cálculo para fins de incidência do ICMS, 
considerando a entrada mais recente da mercadoria; 
b) a alíquota interna aplicável; 
c) o valor do imposto devido, calculado conforme o § 1º; 
d) o correspondente código na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM; 
III - na hipótese de estar sujeito ao Regime Periódico de Apuração - RPA, transmitir, até 18 de 
novembro de 2013, arquivo digital à Secretaria da Fazenda, conforme disciplina por ela estabelecida, 
contendo a relação de que trata o inciso II e demais informações requeridas; 
IV - na hipótese de estar sujeito ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - "Simples Nacional", 
manter a relação de que trata o inciso II em arquivo, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para apresentação 
ao fisco, quando solicitado; 
V - recolher o valor do imposto devido em razão da operação própria e das subsequentes, por meio 
de guia de recolhimentos especiais, conforme disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. 
§ 1º - O valor do imposto devido pela operação própria e pelas subseqüentes será calculado com 
base no Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST divulgado pela Secretaria da Fazenda: 
1 - mediante a seguinte fórmula: 
a) em se tratando de contribuinte sujeito ao Regime Perió- dico de Apuração - RPA: Imposto devido = 
(base de cálculo x alíquota interna) + (base de cálculo x IVA-ST x alíquota interna); 
b) em se tratando de contribuinte sujeito ao "Simples Nacional": Imposto devido = base de cálculo x 
IVA-ST x alíquota interna; 
2 - considerando-se, para determinação da base de cálculo, o valor da entrada mais recente da 
mercadoria. 
§ 2º - O imposto devido poderá ser recolhido em até 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, 
com vencimento no último dia útil de cada mês, sendo que a primeira parcela deverá ser recolhida 
até 30 de novembro de 2013. 
§ 3º - Na hipótese de contribuinte sujeito ao Regime Perió- dico de Apuração - RPA que possua saldo 
credor de ICMS em 30 de setembro de 2013, este poderá ser utilizado para deduzir, no todo ou em 



 

parte, o imposto a recolher nos termos do inciso V, observando-se, sem prejuízo das demais 
exigências, o que segue: 
1 - o valor do saldo credor utilizado para pagar o imposto calculado nos termos do § 1º deverá ser 
discriminado no final da relação a que se refere o inciso II; 
2 - o montante de saldo credor utilizado para pagamento do imposto devido nos termos deste 
parágrafo será lançado no livro Registro de Apuração do ICMS - RAICMS, na folha destinada à 
apuração das operações e prestações próprias do período em que ocorrer o aludido levantamento de 
estoque, no campo "Estorno de Créditos" do quadro "Débito do Imposto", com a indicação da 
expressão "Liquidação (parcial ou total) do imposto devido por substituição tributária relativo ao 
estoque existente em 30/09/2013 - Decreto ___ (indicar o número e a data deste Decreto)". 
§ 4º - O disposto neste artigo aplica-se, também, no que couber, às mercadorias referidas no § 5º na 
hipótese de sua saída do estabelecimento remetente ter ocorrido até 30 de setembro de 2013 e o 
seu recebimento ter se efetivado após essa data. 
§ 5º - As mercadorias a que se refere o caput são climatizadores de ar - NCM 8479.60.00 e outras 
partes para máquinas e aparelhos de ar-condicionado que contenham um ventilador motorizado e 
dispositivos próprios para modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e aparelhos 
em que a umidade não seja regulável separadamente - NCM 8415.90.90. 
§ 6º - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de as mercadorias referidas no § 5º terem 
sido recebidas já com a retenção antecipada do imposto por substituição tributária. 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, exceto o artigo 2º, que entra em 
vigor em 1º de outubro de 2013. 
 
3.04 ATO COTEPE 
ATO COTEPE/ICMS Nº 20, DE 3 DE SETEMBRO DE 2013-DOU de 04/09/2013 (nº 171, 
Seção 1, pág. 19) 
Aprova o Manual de Instruções de que trata o parágrafo único da cláusula quinta do 
Protocolo ICMS 197/10, que estabelece procedimentos nas operações interestaduais com 
Gás Liquefeito derivado de Gás Natural - GLGN. 
Art. 1º - O Manual de Instrução, contendo orientações para preenchimento dos relatórios constantes 
nos Anexos previstos na cláusula quinta do Protocolo ICMS 197/10, de 10 de dezembro de 2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
"ANEXO 
MANUAL DE INSTRUÇÃO 
O presente manual visa orientar o preenchimento dos relatórios nos Anexos previstos na cláusula 
quinta do Protocolo ICMS 197/10, relativamente às operações interestaduais com gás liquefeito 
derivado de gás natural. 
1 - NORMAS GERAIS 
1.1 - Os relatórios deverão obedecer rigorosamente os modelos constantes nos Anexos I a IV, não 
sendo permitida nenhuma alteração de forma ou conteúdo, devendo ser acrescidas tantas linhas 
quantas forem necessárias. 
1.2 - Nos quadros que contemplem relação de contribuintes, estes deverão ser classificados por 
ordem crescente de CNPJ. 
1.3 - O preenchimento dos relatórios se fará por qualquer meio, exceto o manuscrito, sem utilização 
de papel carbono, devendo ao menos uma das vias ser apresentada em original, podendo as demais 
ser obtidas por processo reprográfico. 
1.4 - O relatório deverá ser firmado por representante legal do emitente, podendo, a critério do 
fisco, ser exigida prova dessa condição. 
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1.5 - No campo "FLS" deverá ser indicada a numeração seqüencial das folhas que compõe o relatório 
no formato n1/n2, onde n1 corresponde ao número de ordem da folha e n2 ao número total de 
folhas. 
1.6 - O campo destinado a indicação da "UF" deverá ser preenchido com a sigla que identifica a 
unidade federada. 
1.7 - Os produtos deverão ser informados em Kg. 
1.8 - No campo período deverá ser indicado o mês de referência do relatório por extenso e o ano 
com 4 dígitos (XXXX). 

PERÍODO: 
JUNHO 
DE 
2002  

UF DE 
DESTINO: AC  FLS. 1/8 

1.9 - O quadro relativo aos "DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO", deverá ser preenchido com os 
dados cadastrais do contribuinte emitente do relatório, devendo no campo destinado a "INSCRIÇÃO 
ESTADUAL" ser indicado o número de inscrição do emitente no cadastro de contribuintes da unidade 
federada destinatária do relatório. Na hipótese de o emitente não ser inscrito nessa unidade 
federada, esse campo deverá ficar em branco. 

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO 

CNPJ 99.999.999/0001-99  
INSCRIÇÃO 
ESTADUAL 999.999.999.999 

RAZÃO 
SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EXEMPLO LTDA. 

ENDEREÇO: Av. dos Expedicionários, 
1200 - Centro - Rio Branco  UF: AC 

 1.10 - Quando em algum período de referência não tenha ocorrido qualquer operação (entradas ou 
saídas, internas ou interestaduais), o contribuinte deverá apresentar correspondência às unidades 
federadas de destino nas quais mantém inscrição de substituto, no mesmo prazo de entrega dos 
anexos, informando que deixaram de entregar as informações relativas a operações interestaduais 
com combustíveis. 
Por outro lado, deverá ser remetido o relatório Anexo I, à unidade federada de domicílio do 
contribuinte. 
2 - ANEXO I - RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL 
REALIZADA POR DISTRIBUIDORA 
2.1 - O Anexo I será preenchido por Distribuidora de Combustível que realize operações com 
combustíveis gás liquefeito derivado de gás natural. 
2.2 - O anexo será preenchido por período mensal. 
2.3 - O relatório deverá ser entregue a unidade federada de localização do contribuinte, em 2 (duas) 
vias, que serão protocoladas, com a seguinte destinação: UF de localização do contribuinte e arquivo 
do contribuinte (comprovante de entrega). Cópia da via protocolada do contribuinte deverá ser 
remetida a cada uma das unidades federadas que o contribuinte tenha efetuado remessa de 
produtos no período de referência (unidades federadas de destino). 
2.4 - Se em determinado período de referência o contribuinte não realizar operação interestadual, 
deverá entregar o referido relatório somente à unidade federada onde estiver localizado. 
2.5 - Se em determinado período de referência o contribuinte não realizar nenhuma operação 
interna ou interestadual (entrada ou saída), deverá entregar o referido relatório com a expressão 
"sem movimento" à unidade federada onde estiver localizado. 
2.6 - Quando, pela primeira vez, um contribuinte efetuar operações interestaduais deverá apresentar 
relatórios referentes aos três últimos meses, salientando-se que para a concepção do relatório do 
primeiro mês deverá ser adotado o critério de valorização de estoque pelo método Último a Entrar, 
Primeiro a Sair - UEPS. Também ao iniciar a remessa de produtos para determinada unidade 



 

federada ou, ao interrompê-las e, posteriormente, reiniciá-las, deverá remeter, juntamente com a 
cópia do relatório Anexo I do período de referência das operações, cópia da via protocolada dos 3 
(três) últimos relatórios apresentados à unidade federada de localização do contribuinte. 
2.7 - QUADRO 1 - APURAÇÃO DA MÉDIA PONDERADA DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO 
2.7.1 - Definição: Destina-se a apuração da média ponderada do valor da base de cálculo da ST, 
devendo ser aplicada para o cálculo da carga tributária total na entrada do produto, no campo 4.1 do 
quadro 4 do Anexo III e da valorização dos estoques finais mensais. 
2.7.2 - Preenchimento dos campos: 
2.7.2.1 - ESTOQUE INICIAL - As quantidades totais dos três produtos Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, 
Gás Liquefeito de Gás Natural de origem nacional - GLGNn e Gás Liquefeito derivado de Gás Natural 
originado de importação - GLGNi. Os valores deverão ser transportados do campo "Estoque Final" 
deste quadro do relatório do mês anterior. 
2.7.2.2 - RECEBIMENTOS (ENTRADAS) - As quantidades serão transportados do quadro 3 - campo 
"Total do Período" "quantidades de GLP, GLGNn e GLGNi". 
2.7.2.3 TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO - As quantidades e valores deste campo corresponderão ao 
somatório das quantidades e valores dos campos anteriores. 
2.7.2.4 - MÉDIA PONDERADA UNITÁRIA DA BC-ST - O valor unitário médio a ser calculado será o 
quociente da divisão entre a base de cálculo da ST pela quantidade de GLP, GLGNn e GLGNi, indicado 
no campo "Total Disponível no Período". 
2.7.2.5 - REMESSAS (SAÍDAS) - As quantidades a serem preenchidas neste campo serão transportadas 
do quadro 4 - campo "Total do Período". 
2.7.2.6 PERDAS - Informar quantidades de perdas, até o percentual permitido na legislação da ANP, 
para ajustar às quantidades existentes de fato em estoque. 
2.7.2.7 - GANHOS - Informar quantidades de ganhos, até o percentual permitido na legislação da 
ANP, para ajustar às quantidades existentes de fato em estoque. 
2.7.2.8 - ESTOQUE FINAL - As quantidades lançadas neste campo serão o resultado da diferença 
entre o campo "Total disponível no Período" e o campo "Remessas (Saídas)", acrescido da 
quantidade do campo "Ganhos" ou subtraído da quantidade do campo "Perdas", conforme o caso. O 
"Valor Unitário Médio" será copiado do campo "Média Ponderada Unitária da BC-ST". A base de 
cálculo da ST corresponderá ao resultado da multiplicação do valor unitário médio do campo "Média 
Ponderada Unitária da BC-ST" pela quantidade indicada neste campo (estoque final). 
2.7.2.9 - No caso da UF conceder regime especial a fornecedor de combustíveis, para emissão de 
nota fiscal em data posterior à entrega do produto ao emitente deste relatório, no último dia do mês 
deverá ser emitida nota fiscal de entrada, relativa a quantidade efetivamente entregue, para 
adequar o preenchimento dos itens 2.7.2.1 - e 2.7.2.8. 
2.8 - QUADRO 2 
2.8.1 QUADRO 2ª - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE GLGNn NO TOTAL DAS ENTRADAS 
2.8.1.1 - Definição: Destina a apuração da proporção de GLGNn no total das entradas de GLP, GLGNn 
e GLGNi ocorridas nos três últimos meses que antecederam o mês imediatamente anterior ao da 
realização das operações. 
2.8.1.2 - Preenchimento dos campos: 
2.8.1.2.1 - QUANTIDADE DE GLP + GLGNn + GLGNi: 
Corresponderá a quantidade de entrada dos três produtos ocorridas no segundo, terceiro e quarto 
mês que antecederam o mês imediatamente anterior ao da realização das operações, tais valores 
deverão ser transportados do Quadro 3 do Anexo I indicado no campo "Total do Período" do 
respectivo mês. 
2.8.1.2.2 - PROPORÇÃO DE GLGNn (%): Corresponderá ao resultado da divisão do item 2.8.1.2.3 pelo 
item 2.8.1.2.1, multiplicado por 100 (cem), expresso em percentual e arredondado para duas casas 
decimais. 



 

2.8.1.2.3 - QUANTIDADE DE GLGNn: Corresponderá a quantidade de entrada de GLGNn ocorrida no 
segundo, terceiro e quarto mês que antecederam o mês anterior ao da realização das operações, tais 
valores deverão ser transportados do Quadro 3 do Anexo I indicado no campo "Total do Período" do 
respectivo mês. 
2.8.1.2.4 - TOTAL DAS ENTRADAS: Corresponderá ao resultado da soma das entradas ocorridas e 
lançadas nos itens 2.8.1.2.1 e 2.8.1.2.3, respectivamente. 
2.8.1.2.5 - MÉDIA TRIMESTRAL DA PROPORCÃO DE GLGNn (%):Corresponderá ao resultado da divisão 
do TOTAL DAS ENTRADAS nos item 2.8.1.2.3 pelo item 2.8.1.2.1, multiplicado por 100 (cem), 
expresso em percentual e arredondado para duas casas decimais. 
2.8.2 QUADRO 2b - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE GLGNi NO TOTAL DAS ENTRADAS 
2.8.2.1 - Definição: Destina a apuração da proporção de GLGNi no total das entradas de GLP, GLGNn 
e GLGNi ocorridas nos três últimos meses que antecederam o mês imediatamente anterior ao da 
realização das operações. 
2.8.2.2 - Preenchimento dos campos: 
2.8.2.2.1 - QUANTIDADE DE GLP + GLGNn + GLGNi: 
Corresponderá a quantidade de entrada dos três produtos ocorridas no segundo, terceiro e quarto 
mês que antecederam o mês imediatamente anterior ao da realização das operações, tais valores 
deverão ser transportados do Quadro 3 do Anexo I indicado no campo "Total do Período" do 
respectivo mês. 
2.8.2.2.2 - PROPORÇÃO DE GLGNi (%): Corresponderá ao resultado da divisão do item 2.8.2.2.3 pelo 
item 2.8.2.2.1, multiplicado por 100 (cem), expresso em percentual e arredondado para duas casas 
decimais. 
2.8.2.2.3 - QUANTIDADE DE GLGNi: Corresponderá a quantidade de entrada de GLGNi ocorrida no 
segundo, terceiro e quarto mês que antecederam o mês anterior ao da realização das operações, tais 
valores deverão ser transportados do Quadro 3 do Anexo I indicado no campo "Total do Período" do 
respectivo mês. 
2.8.2.2.4 - TOTAL DAS ENTRADAS: Corresponderá ao resultado da soma das entradas ocorridas e 
lançadas nos itens 2.8.2.2.1 e 2.8.2.2.3, respectivamente. 
2.8.2.2.5 - MÉDIA TRIMESTRAL DA PROPORCÃO DE GLGNi (%):Corresponderá ao resultado da divisão 
do TOTAL DAS ENTRADAS nos item 2.8.2.2.3 pelo item 2.8.2.2.1, multiplicado por 100 (cem), 
expresso em percentual e arredondado para duas casas decimais. 
2.9 QUADRO 3 - RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS NO PERÍODO (ENTRADAS) 
2.9.1 - Definição: Destina-se a relacionar todas as aquisições (compras ou transferências) do 
combustível de GLP, GLGNn e GLGNi no período considerado. 
2.9.2.Todas as aquisições (compras ou transferências com imposto retido) devem ser separadas por 
fornecedor, que será devidamente identificado (Razão Social, Inscrição Estadual, CNPJ, endereço). 
Posteriormente, devem ser informadas as entradas do produto com origem no respectivo 
fornecedor, que, ao final, deverão ser totalizadas, por fornecedor e, posteriormente por período. 
2.9.3 - Preenchimento dos campos: 
2.9.3.1 - NOTA FISCAL: Deverá ser informado, em ordem crescente, número e data de emissão das 
notas fiscais. 
2.9.3.2 - CFOP: Informar o CFOP da operação de recebimento pelo contribuinte que deverá 
corresponder ao consignado no Livro de Registro de Entradas. 
2.9.3.3 - QUANTIDADE DE GLP + GLGNn + GLGNi: Corresponderá a quantidade dos três produtos. 
2.9.3.4 - QUANTIDADE DE GLGNn: Corresponderá a quantidade de GLGNn. 
2.9.3.5 - QUANTIDADE DE GLGNi: Corresponderá a quantidade de GLGNi. 
2.9.3.6.VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA: Corresponderá ao valor da operação própria relativa a 
proporção do GLGNn ou GLGNi (ver observação abaixo). 
2.9.3.7 - ALÍQUOTA (%): Será aquela corresponde a operação de aquisição (ver observação abaixo). 



 

2.9.3.8 - ICMS (R$): Corresponderá ao valor do ICMS próprio devido na operação, destacado na nota 
fiscal relativo a proporção do GLGNn ou GLGNi (ver observação abaixo). 
2.9.3.9 - BASE DE CÁLCULO DA ST: Corresponderá a Base de Cálculo da ST destacado na nota fiscal 
relativo a proporção do GLGNn ou GLGNi (ver observação abaixo). 
2.9.3.10 - ALÍQUOTA (%): Alíquota Interna do Produto. 
2.9.3.11 - ICMS ST (R$): Valor do ICMS ST destacado na nota fiscal relativo a proporção do GLGNn ou 
GLGNi na operação (ver observação abaixo). 
Observação: No lançamento de uma nota fiscal contendo GLGNn e GLGNi deverão ser adotados os 
seguintes procedimentos: 
. Na primeira linha somente deverá constar NÚMERO DA NOTA FISCAL, DATA, CFOP, QUANTIDADE 
TOTAL, QUANTIDADE DE GLGNn, VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA (do GLGNn), ALÍQUOTA (da 
operação própria do GLGNn), ICMS (próprio do GLGNn ), BASE DE CALCULO ST(relativo a proporção 
de GLGNn), ALIQUOTA (relativo a proporção de GLGNn) e ICMS ST (relativo a proporção de GLGNn). 
. Na linha seguinte somente deverá ser informando, NÚMERO DA NOTA FISCAL, QUANTIDADE DE 
GLGNi, VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA (do GLGNi), ALÍQUOTA (da operação própria do GLGNi), ICMS 
(próprio do GLGNi ), BASE DE CALCULO ST(relativo a proporção de GLGNi), ALIQUOTA (relativo a 
proporção de GLGNi) e ICMS ST (relativo a proporção de GLGNi) 
2.10 - QUADRO 4 - RELAÇÃO DAS REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAÍDAS). 
2.10.1 - Definição: Destina-se a relacionar, sinteticamente, todas as remessas (saídas) de GLP, GLGNn 
e GLGNi realizadas no período. 
2.10.2 - Preenchimento dos campos: 
2.10.2.1 - AO PRÓPRIO ESTADO - Deverão ser informadas as quantidades totais relativas às saídas 
internas. 
2.10.2.2 - AO EXTERIOR - Deverão ser informadas as quantidades totais relativas às saídas para o 
exterior. 
2.10.2.3 - A UNIDADE FEDERADA - Deverão ser informadas as quantidades totais relativas às saídas 
interestaduais por unidade federada de destino. Estes volumes serão iguais ao total dos Anexos II. 
2.10.2.4 - TOTAL DO PERÍODO - Neste campo deverá ser calculada o somatório dos campos 
anteriores. 
3 - ANEXO II - RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE 
GÁS NATURAL REALIZADAS POR DISTRIBUIDORA 
3.1 - São obrigadas ao preenchimento do Anexo II, as Distribuidoras de Combustíveis que efetuarem 
operações interestaduais com GLGNn e/ou GLGNi cujo imposto tenha sido retido anteriormente. 
3.2 - O anexo será preenchido mensalmente e por unidade federada destinatária. 
3.3 - O relatório deverá ser apresentado na unidade federada de localização do contribuinte, em 3 
(três) vias, que serão protocoladas, sendo que, uma das vias, depois de protocolada, deverá ser 
remetida a unidade federada de destino do produto. A outra via protocolada destina-se ao arquivo 
do contribuinte como comprovante de entrega. 
3.4 - Deverão ser emitidos e protocolados relatórios separados para as operações destinadas a cada 
uma das unidades federadas com as quais o contribuinte manteve operações interestaduais. 
OBS: O cabeçalho e o quadro 1 deverão ser preenchidos conforme instruções gerais deste manual, 
salientando-se que neste relatório a inscrição estadual deverá ser a do estado de origem do produto 
e a inscrição estadual - ST deverá corresponder a inscrição como substituto no estado destinatário do 
produto. Na hipótese do emitente não ser inscrito na unidade federada de destino, o campo 
inscrição estadual - ST deverá ficar em branco. 
3.5 - QUADRO 2 - RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO 
3.5.1 - Definição: Destina-se a relacionar por destinatário todas as remessas interestaduais, 
apurando-se o ICMS próprio devido à unidade federada de origem e o ICMS ST devido à unidade 
federada de destino do produto. 



 

OBS: Não serão relacionadas neste quadro as operações interestaduais destinadas a consumidor 
final, não contribuinte do ICMS. 
3.5.2 - Preenchimento dos campos: 
3.5.2.1 - CNPJ, Inscrição Estadual, Razão Social, Endereço, UF - Dados cadastrais válidos do 
destinatário. 
3.5.2.2 - NOTA FISCAL - Devem ser preenchidos, em ordem crescente, o número e data de saída 
constante na nota fiscal. 
3.5.2.3 - CFOP - Código Fiscal da Operação de saída. 
3.5.2.4 - FRETE - Deve ser preenchido com 1 se cláusula CIF (por conta do remetente), e 2 se cláusula 
FOB (por conta do destinatário). 
3.5.2.5 - DESTINAÇÃO - Deve ser preenchido 1 se a destinação for remessa para comercialização e 2 
se for transferência. 
3.5.2.6 - QUANTIDADE DE GLP + GLGNn (KG) + GLGNi (KG) - Quantidade de GLP, GLGNn e GLGNi 
remetida constante da nota fiscal. 
3.5.2.7 - PROPORÇÃO DE GLGNn (%) - Extraída do campo "MÉDIA TRIMESTRAL - PROP.DE GLGNn (%)" 
do Quadro 2ª do Anexo I. 
3.5.2.8 - QUANTIDADE DE GLGNn (KG) - Quantidade de GLGNn remetida constante da nota fiscal que 
corresponderá ao resultado da multiplicação do item 3.5.2.6 - pelo item 3.5.2.7. 
3.5.2.9 - PROPORÇÃO DE GLGNi (%) - Extraída do campo "MÉDIA TRIMESTRAL - PROP.DE GLGNi (%)" 
do Quadro 2b do Anexo I. 
3.5.2.10 - QUANTIDADE DE GLGNi (KG) - Quantidade de GLGNi remetida constante da nota fiscal que 
corresponderá ao resultado da multiplicação do item 3.5.2.6 - pelo item 3.5.2.9. 
3.5.2.11 - VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA: Corresponderá ao valor da operação relativa a quantidade 
proporcional de GLGN conforme o caso (GLGNn ou GLGNi). 
3.5.2.12 - ALÍQUOTA (%): Será aquela corresponde a operação interestadual. 
3.5.2.13 - BASE DE CÁLCULO DA ST DE DESTINO - Corresponderá a Base de Cálculo da ST cobrada na 
UF destino. 
3.5.2.14 - ALÍQUOTA DESTINO (%): Será a alíquota interna do produto na UF de destino. 
3.5.2.15 - ICMS PRÓPRIO DEVIDO NA ORIGEM: Corresponderá ao valor do ICMS próprio devido na 
operação interestadual. 
3.5.2.16 - ICMS ST DEVIDO A UF DE DESTINO: Corresponderá ao valor do ICMS ST devido a UF de 
destino, que será calculado mediante a multiplicação do valor obtido no item 3.5.2.13 - pelo valor 
obtido no item 3.5.2.14., cujo resultado será subtraído do valor obtido no item 3.5.2.15. 
Observação: No lançamento de uma nota fiscal contendo GLGNn e GLGNi deverão ser adotados os 
seguintes procedimentos: 
. Na primeira linha somente deverá constar NÚMERO DA NOTA FISCAL, DATA, CFOP, FRETE, DEST, 
QUANTIDADE DE GLP+GLGNn+GLGNi (KG),PROPORÇÃO DE GLGNn(%), QUANTIDADE DE GLGNn, 
VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA (do GLGNn), ALÍQUOTA INTERESTADUAL (da operação própria do 
GLGNn), BCST DESTINO(relativo a proporção de GLGNn), ALIQUOTA DESTINO, ICMS PRÓPRIO NA 
ORIGEM (relativo a proporção de GLGNn) e ICMS ST NO DESTINO (relativo a proporção de GLGNn). 
. Na linha seguinte somente deverá ser informando, NÚMERO DA NOTA FISCAL, PROPORÇÃO DE 
GLGNi(%), QUANTIDADE DE GLGNi, VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA (do GLGNi), ALÍQUOTA 
INTERESTADUAL (da operação própria do GLGNi), BCST DESTINO(relativo a proporção de GLGNi), 
ALIQUOTA DESTINO, ICMS PRÓPRIO NA ORIGEM (relativo a proporção de GLGNi) e ICMS ST NO 
DESTINO (relativo a proporção de GLGNi). 
4 - ANEXO III - RESUMO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS 
NATURAL REALIZADAS POR DISTRIBUIDORA 
4.1 - São obrigadas ao preenchimento do Anexo III, as distribuidoras de combustíveis que tenham 
realizado operações interestaduais com gás liquefeito derivado de gás natural. 
4.2 - O anexo será preenchido mensalmente, por unidade federada destinatária do produto. 



 

4.3 - O relatório deverá ser apresentado na unidade federada de localização do contribuinte, em 4 
(quatro) vias, que serão protocoladas, e, posteriormente, o contribuinte deverá remeter uma via 
protocolada para a UF de destino e outra via protocolada para a refinaria de petróleo ou suas bases. 
A última via destina-se ao arquivo do contribuinte como comprovante de entrega. 
OBS: O cabeçalho e o quadro 1 deverão ser preenchidos conforme instruções gerais deste manual, 
salientando-se que no campo "UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO", constante do cabeçalho, deve ser 
informada a UF de destino dos combustíveis arrolados no quadro 3. 
4.4 - QUADRO 2 - DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO 
4.4.1 - Definição: Destina-se a identificar o destinatário deste relatório que será a refinaria de 
petróleo que o emitente adquiriu o produto com o imposto retido. Se o emitente deste relatório for 
importador ou tiver recebido o GLGN de importador ou de outro contribuinte substituído, o 
destinatário do relatório será uma refinaria de petróleo ou suas bases que tenha imposto retido em 
favor do Estado do domicílio do emitente. 
4.4.2 - Preenchimento dos campos: Os campos correspondem aos dados cadastrais válidos do 
destinatário deste relatório. 
4.5 - QUADRO 3 - APURAÇÃO DO IMPOSTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO 
4.5.1 - Definição: Destina-se a apurar o imposto incidente na operação interestadual devido em favor 
da unidade federada de origem e o imposto devido à unidade federada de destino da mercadoria. 
4.5.2 - Preenchimento dos campos: 
4.5.2.1 - CNPJ - Informar o nº de CNPJ dos clientes que tenham sido objetos de operação 
interestadual (conforme relatório Anexo II). 
4.5.2.2 - QUANTIDADE DE GLP + GLGNn + GLGNi (KG) - Total do gás liquefeito derivado de petróleo e 
de gás natural remetido a cada CNPJ estabelecido no UF de destino do relatório. Será transportada 
do campo "Total do Destinatário /QTDE. de GLP + GLGNn + GLGNi " do quadro 2 do relatório Anexo 
II. 
4.5.2.3 - QUANTIDADE DE GLGNn (KG) - Trata-se da quantidade proporcional de gás liquefeito 
derivado de gás natural de origem nacional remetido a cada CNPJ estabelecido no UF de destino do 
relatório. Será transportada do campo "Total do Destinatário /QTDE. de GLGNn" do quadro 2 do 
relatório Anexo II. 
4.5.2.4 - QUANTIDADE DE GLGNi (KG) - Trata-se da quantidade proporcional de gás liquefeito 
derivado de gás natural originado de importação remetido a cada CNPJ estabelecido no UF de 
destino do relatório. Será transportada do campo "Total do Destinatário /QTDE. de GLGNi" do 
quadro 2 do relatório Anexo II. 
4.5.2.5 - VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA GLGNn: Corresponderá ao valor da operação relativa a 
quantidade proporcional de GLGNn. Será transportada do campo "Total do Destinatário / VALOR DA 
OPERAÇÃO PRÓPRIA" do quadro 2 do relatório Anexo II. 
4.5.2.6 - VALOR DA OPERAÇÃO PRÓPRIA GLGNi: Corresponderá ao valor da operação relativa a 
quantidade proporcional de GLGNi. Será transportada do campo "Total do Destinatário / VALOR DA 
OPERAÇÃO PRÓPRIA" do quadro 2 do relatório Anexo II. 
4.5.2.7 - ALÍQUOTA INTE(n): Será aquela correspondente a operação interestadual de origem 
nacional. 
4.5.2.8 - ALÍQUOTA INTE(i): Será aquela correspondente a operação interestadual originado de 
importação. 
4.5.2.9 - BCST DESTINO - Corresponderá a Base de Cálculo da ST cobrada na UF destino. Será 
transportada do campo "Total do Destinatário / BASE DE CÁLCULO DA ST DE DESTINO" do quadro 2 
do relatório Anexo II. 
4.5.2.10 - ALÍQ. DESTINO: Será a alíquota interna do produto na UF de destino. 
4.5.2.11 - ICMS PRÓPRIO DEVIDO NA ORIGEM: Corresponderá ao valor do ICMS próprio devido na 
operação interestadual. 



 

Será transportada do campo "Total do Destinatário / ICMS PRÓPRIO DEVIDO NA ORIGEM" do quadro 
2 do relatório Anexo II. 
4.5.2.12 - ICMS ST DEVIDO A UF DE DESTINO: Corresponderá ao valor do ICMS ST devido a UF de 
destino, que será calculado mediante a multiplicação do valor obtido no item 4.5.2.9 - pelo valor 
obtido no item 4.5.2.10., cujo resultado será subtraído do valor obtido no item 4.5.2.11 - Será 
transportada do campo "Total do Destinatário / ICMS ST DEVIDO A UF DE DESTINO" do quadro 2 do 
relatório Anexo II. 
4.6 - QUADRO 4 - RESULTADO DA APURAÇÃO 
4.6.1 - Definição: Destina-se a demonstrar o resultado da apuração, calculando a carga tributária 
total cobrada na entrada do produto na unidade federada de origem, o imposto da obrigação própria 
na saída interestadual, a parcela do imposto disponível para repasse, o ICMS devido a unidade 
federada de destino, ressarcimento e complemento do ICMS relativo a totalização das operações 
interestaduais praticadas entre o estado de origem (localidade do emitente deste relatório) e de 
destino (UF indicada no cabeçalho deste relatório). 
4.6.2 - Preenchimento dos campos: 
4.6.2.1. "CARGA TRIBUTÁRIA TOTAL COBRADA NA ENTRADA DO PRODUTO " - Será calculado 
mediante a multiplicação do preço unitário médio ponderado da base de cálculo da substituição 
tributária apurado no período de referência no Anexo I, pela quantidade total apurada no quadro 3 
deste relatório. Sobre o resultado obtido aplica-se a alíquota interna da unidade federada de origem. 
4.6.2.2. "IMPOSTO NORMAL DEVIDO EM FAVOR DA UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM " - Será o 
somatório dos valores transportados do campo "ICMS DEVIDO/PRÓPRIO NA ORIGEM" do quadros 3 
deste relatório. 
4.6.2.3. "PARCELA DO IMPOSTO DISPONÍVEL PARA REPASSE" - Será o resultado da subtração do 
campo 4.1 pelo campo 4.2 do quadro 4 deste relatório. Este campo só será preenchido se o resultado 
da subtração for positivo. 
4.6.2.4. "ICMS DEVIDO A UNIDADE FEDERADA DE DESTINO" - Será o somatório dos valores 
transportados do campo "ICMS DEVIDO/ICMS DO DESTINO" do quadros 3 deste relatório. 
4.6.2.5. "IMPOSTO A SER REPASSADO PARA A UNIDADE FEDERADA DE DESTINO" - Corresponderá ao 
valor preenchido no campo 4.3 do quadro 4 deste relatório. 
4.6.2.6. "IMPOSTO A SER RESSARCIDO" - Se o imposto informado no campo 4.3 for superior ao 
informado no campo 4.4 do quadro 4 deste relatório, deverá ser informada neste campo esta 
diferença. (somente ressarcimentos devidos ao emitente deste relatório). 
O valor negativo deste campo ensejará uma complementação do imposto, correspondente ao seu 
valor absoluto, a ser recolhido pelo emitente deste relatório em favor da unidade federada de 
origem do produto. 
4.6.2.7. "IMPOSTO A SER COMPLEMENTADO" - Se o imposto informado no campo 4.4 for superior ao 
informado no campo 4.3 do quadro 4 deste relatório, deverá ser informada neste campo esta 
diferença. (somente complementos devidos pelo emitente deste relatório). 
4.6.2.8. "COMPLEMENTO RECOLHIDO ATRAVÉS DE GNRE EM FAVOR DA UF DE DESTINO" - Deverá ser 
informado neste campo o complemento eventualmente recolhido, na saída das mercadorias, por 
GNRE, em favor da UF de destino, em relação às operações interestaduais informadas neste anexo. 
4.6.2.9. "VALOR A SER COMPLEMENTADO" - Se positiva a diferença entre o imposto indicado no 
campo 4.7 e o imposto indicado no campo 4.8 do quadro 4 deste relatório, resultará em um valor de 
imposto a ser complementado pelo emitente em favor da unidade federada de destino. Se negativa a 
diferença em questão, a mesma será informada neste campo entre parêntesis, e poderá ser objeto 
de restituição ao emitente deste relatório nos termos da legislação da unidade federada de destino. 
5 - ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS INCIDENTE SOBRE O GLGN 
5.1 - Deverá ser elaborado pela refinaria de petróleo e suas bases mensalmente. 
OBS: O cabeçalho deverá ser preenchido conforme instruções gerais deste manual. 
5.2 - QUADRO 1 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO 



 

5.2.1 - Definição: Destina-se a apuração do ICMS decorrente de operações diretas com GLGN 
realizadas pelo emitente deste relatório na UF destinatária do mesmo. 
5.2.2 - Preenchimento dos campos: 
5.2.2.1 - QUANTIDADE - Informar as quantidades totais de GLGN, nas referidas operações. 
5.2.2.2 - VALOR DA OPERAÇÃO - Informar o somatório dos valores das operações em foco, de GLGN. 
5.2.2.3 - ICMS PRÓPRIO - Informar o somatório dos valores de ICMS operações próprias. 
5.2.2.4 - ICMS-ST - Informar o somatório dos valores de ICMS-ST das operações em foco. 
5.2.2.5 - TOTAL DO ICMS - Será equivalente ao somatório dos valores lançados nos campos 
imediatamente anteriores: ICMS PRÓPRIO e ICMS-ST. 
5.3 - QUADRO 2 - REPASSE POR OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS 
5.3.1 - Definição: Destina-se a apuração do repasse à UF de destino deste relatório decorrente de 
operações interestaduais com GLGN informadas por distribuidoras, no Anexo III. 
5.3.2 - Preenchimento dos campos: Informar, por UF de origem e por distribuidora o total de ICMS a 
repassar. Estes dados deverão ser transportados dos Anexos III, apresentados às refinarias ou suas 
bases por cada uma das distribuidoras. 
5.3.2.1 - UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM - Deverá ser indicada a UF de origem das operações 
interestaduais que resultarão nos repasses a serem informados neste quadro. (A UF de origem 
corresponde a UF de localização das distribuidoras informadas no quadro 1 dos anexos III 
apresentados pelas mesmas à refinaria). 
5.3.2.2 - CNPJ e RAZÃO SOCIAL - Dados cadastrais das distribuidoras responsáveis por estas 
operações informações. Serão transportados do quadro 1 dos anexos III apresentados pelas 
distribuidoras. 
5.3.2.4 - ICMS A REPASSAR - Valor a ser repassado, decorrente das operações da distribuidora 
especificada para a UF destinatário do relatório. Transportado do campo 4.5 do quadro 4 dos anexos 
III apresentados pelas distribuidoras. 
5.4 - QUADRO 3 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS 
5.4.1 - Definição: Destina-se a apuração da dedução contra a UF de destino deste relatório 
decorrente de operações interestaduais de distribuidoras. 
5.4.2 - Preenchimento dos campos: 
4.4.2.1 - UNIDADE FEDERADA DESTINATÁRIA - Deverá ser indicada a UF de destino das operações 
interestaduais que resultarão nas deduções a serem informados neste quadro. A UF de destino 
corresponderá a UF informada no cabeçalho dos anexos III, apresentados pelas distribuidoras. 
5.4.2.2 - CNPJ e RAZÃO SOCIAL - Dados cadastrais das distribuidoras responsáveis por estas 
operações ou informações. Serão transportados do quadro 1 dos anexos III apresentados pelas 
distribuidoras. 
5.4.2.3 - ICMS A REPASSAR - Valor a ser repassado decorrente das operações interestaduais, com 
origem na UF destinatária deste relatório, efetuado pela distribuidora especificada e seus clientes. 
Transportado do campo 4.5 do quadro 4 dos anexos III apresentados pelas distribuidoras. 
5.5 - QUADRO 4 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORA 
5.5.1 - Definição: Destina-se a demonstrar o valor da dedução referente aos ressarcimentos 
autorizados, pela UF destinatária deste relatório, às distribuidoras, nos termos da legislação estadual. 
5.5.2 - Preenchimento dos campos: 
5.5.2.1 - CNPJ e RAZÃO SOCIAL - Dados cadastrais das distribuidoras a serem ressarcidas. 
5.5.2.2 - ICMS RESSARCIDO - Corresponde ao valor total do ICMS autorizado e ressarcido às 
distribuidoras. 
5.6 - QUADRO 5 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR 
SUBSTITUIÇÃO 
5.6.1 - Definição: Destina-se a informar o total da dedução que eventualmente tenha sido transferida 
de outro estabelecimento do sujeito passivo, emitente deste relatório. Vale lembrar que esta 
transferência somente será possível quando, na apuração do campo 7.5 (quadro 7 deste relatório) o 



 

resultado encontrado foi positivo, indicando que este estabelecimento tem saldo positivo com 
aquela determinada UF e, portanto, poderá suportar uma outra dedução, transferida de outro 
estabelecimento do sujeito passivo. (§ 3º da cláusula décima do Protocolo ICMS 197/10). 
5.6.2 - Preenchimento dos campos: 
5.6.2.1 - UF - Unidade federada de localização do estabelecimento que transferiu a dedução por ter 
apurado resultado negativo em relação ao ICMS devido para a UF de destino deste relatório. 
5.6.2.2 - CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL - Dados cadastrais válidos do estabelecimento que transferiu a 
dedução. No campo destinado a "INSCRIÇÃO ESTADUAL" deve ser indicado o número de inscrição do 
estabelecimento que transferiu a dedução na unidade federada de sua localidade. 
5.6.2.3 - VALOR - Valor total da dedução transferida. O valor total está limitado aos valores positivos 
calculados no campo 7.5 (quadro 7) deste relatório. 
5.7 - QUADRO 6 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO 
POR SUBSTITUIÇÃO 
5.7.1 - Definição: Destina-se a informar toda a dedução eventualmente transferida para outro 
estabelecimento do sujeito passivo por substituição, emitente deste relatório. Tal transferência 
somente ocorrerá se houver saldo credor insuficiente do emitente deste relatório com a UF 
destinatária do mesmo para suportar o total das deduções do período de apuração em questão. Ou 
seja, se na apuração do campo 7.5 (quadro 7 deste relatório) o resultado encontrado foi negativo, 
será necessária uma transferência da dedução para outro estabelecimento do sujeito passivo, 
anulando as diferenças negativas encontradas, efetuando todas as deduções devidas para aquela UF, 
para que não haja prejuízo no repasse das demais UF (§ 3º da cláusula décima do Protocolo ICMS 
197/10). 
5.7.2 - Preenchimento dos campos: 
5.7.2.1 - UF - Unidade federada de localização do estabelecimento que receberá a transferência da 
dedução para anular o resultado negativo apurado em relação ao ICMS devido para a UF de destino 
deste relatório. 
5.7.2.2 - CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL - São dados cadastrais válidos do estabelecimento que 
receberá a transferência da dedução. No campo destinado a "INSCRIÇÃO ESTADUAL" deve ser 
indicado o número de inscrição do estabelecimento que receberá a transferência da dedução na 
unidade federada de sua localidade. 
5.7.2.3 - VALOR - Valor total da dedução a ser transferida. 
5.8 - QUADRO 7 - APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO 
5.8.1 - Definição: Destina-se a apuração do ICMS total devido à UF de destino do relatório no período 
em referência. 
5.8.2 - Preenchimento dos campos: Estes campos serão preenchidos com valores transportados dos 
demais quadros deste relatório, ou calculados, conforme referência apontada nos próprios campos. 
Art. 2º - Fica revogado o Ato COTEPE 45/2010. 
Art. 3º - Este ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União produzindo 
efeitos a partir de 1º de Janeiro de 2013. 

 
 
4.00 ASSUNTOS MUNICIPAIS 
4.02 OUTROS ASSUNTOS MUNICIPAIS 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013-DOC-SP de 
04/09/2013 (nº 167, pág. 17) 
Altera a Instrução Normativa SF/Surem nº 3, de 1º de fevereiro de 2008, e dá outras 
providências. 
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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e considerando as disposições do Decreto 54.153, de 30 de julho de 
2013, resolve: 
Art. 1º - O artigo 15 da Instrução Normativa SF/SUREM 3, de 1º de fevereiro de 2008, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 15 - ............................................... 
§ 1º - Ultrapassado o prazo a que se refere o caput deste artigo, os pedidos de reconhecimento de 
imunidade apresentados pelas pessoas e entidades enquadradas no artigo 150, inciso VI, da 
Constituição Federal serão recebidos pela autoridade administrativa competente, com atribuição dos 
efeitos de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários envolvidos, até decisão final do pedido 
administrativo em primeira instância, pelo prazo máximo de 180, desde que: 
I - os pedidos de reconhecimento de imunidade estejam devidamente instruídos com os documentos 
exigidos nesta instrução normativa e, ainda, em relação às entidades de que cuida o artigo 150, 
inciso VI, alínea "c": 
a) conste do estatuto social da entidade a condição de partido político ou respectiva fundação, 
entidade sindical de trabalhadores, instituição de assistência social, de educação ou de saúde, sem 
fins lucrativos; 
b) apresentem, quando for o caso, a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - 
Cebas, instituída pela Lei Federal 12.101, de 27 de novembro de 2009; 
c) apresentem declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 
14 do Código Tributário Nacional; 
II - a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seja requerida por meio de formulário próprio 
disponível no endereço eletrônico 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/imunidades_e_isencoes, no 
qual sejam indicados, precisamente, o imposto, a incidência e o imóvel, quando for o caso, a que se 
refere o crédito tributário objeto do pedido. 
§ 2º - Não serão atribuídos os efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se 
refere o § 1º deste artigo se: 
I - houver sido proferida, pela autoridade administrativa competente, em relação a idênticas pessoas 
ou entidades, impostos, exercícios e imóveis, decisão de mérito que tenha indeferido o pedido de 
reconhecimento de imunidade; 
II - já tiverem sido atribuídos, uma vez, a idênticas pessoas ou entidades, impostos, exercícios e 
imóveis, os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido. 
§ 3º - Ao recurso administrativo da decisão de primeira instância que indeferir o pedido de 
reconhecimento de imunidade não será atribuído efeito suspensivo. 
§ 4º - O Subsecretário da Receita Municipal, mediante justificativa e solicitação da unidade 
responsável pela apreciação do pedido de reconhecimento de imunidade, poderá prorrogar, por 
igual período e uma única vez, o prazo de 180 dias a que se refere o § 1º deste artigo, devendo 
encaminhar, mensalmente, ao Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento 
Econômico a relação dos processos atendidos nos termos deste parágrafo." (NR)  
Art. 2º - Os formulários dos requerimentos e declarações, bem como a relação de documentos 
necessários ao ingresso dos pedidos de reconhecimento de imunidade tributária, concessão de 
desconto ou de isenção e de não incidência, referentes aos tributos municipais, constantes nos 
anexos da Instrução Normativa SF/Surem nº 3, de 1º de fevereiro de 2008, ficam substituídos por 
aqueles disponíveis no endereço eletrônico http:// 
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/servicos/ imunidades_e_isencoes. 
Art. 3º - Nos casos em que o requerente não tenha acesso à internet, a Divisão de Imunidades, 
Isenções, Incentivos Fiscais e Regimes Especiais - Diesp deverá disponibilizar os formulários 
mencionados no artigo anterior para retirada pelo interessado. 



 

Art. 4º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo do 
disposto na Portaria Intersecretarial 6/2009 - SNJ/SF/PGM. 
 
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA SF/SUREM 8, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013-DOC-SP de 
05/09/2013 (nº 168, pág. 14) 
Altera a Instrução Normativa SF/SUREM 3, de 1º de fevereiro de 2008, e dá outras 
providências. 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por lei, e considerando as disposições do Decreto 54.153, de 30 de julho de 
2013, resolve: 
Art. 1º - O artigo 15 da Instrução Normativa SF/SUREM 3, de 1º de fevereiro de 2008, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art. 15 - 
§ 1º - Ultrapassado o prazo a que se refere ocaput deste 
artigo, os pedidos de reconhecimento de imunidade apresentados pelas pessoas e entidades 
enquadradas no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal serão recebidos pela autoridade 
administrativa competente, com atribuição dos efeitos de suspensão da exigibilidade dos créditos 
tributários envolvidos, até decisão final do pedido administrativo em primeira instância, pelo prazo 
máximo de 180(cento e oitenta dias), desde que: 
I - os pedidos de reconhecimento de imunidade estejam devidamente instruídos com os documentos 
exigidos nesta instrução normativa e, ainda, em relação às entidades de que cuida o artigo 150, 
inciso VI, alínea "c": 
a) conste do estatuto social da entidade a condição de partido político ou respectiva fundação, 
entidade sindical de trabalhadores, instituição de assistência social, de educação ou de saúde, sem 
fins lucrativos; 
b) apresentem, quando for o caso, a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - 
CEBAS, instituída pela Lei Federal 12.101, de 27 de novembro de 2009; 
c) apresentem declaração, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 
14 do Código Tributário Nacional; 
II - a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seja requerida por meio de formulário próprio 
disponível no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/ 
financas/servicos/imunidades_e_isencoes, no qual sejam indicados, precisamente, o imposto, a 
incidência e o imóvel, quando for o caso, a que se refere o crédito tributário objeto do pedido. 
§ 2º - Não serão atribuídos os efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito tributário a que se 
refere o § 1º deste artigo se: 
I - houver sido proferida, pela autoridade administrativa competente, em relação a idênticas pessoas 
ou entidades, impostos, exercícios e imóveis, decisão de mérito que tenha indeferido o pedido de 
reconhecimento de imunidade; 
II - já tiverem sido atribuídos, uma vez, a idênticas pessoas ou entidades, impostos, exercícios e 
imóveis, os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do pedido. 
§ 3º - Ao recurso administrativo da decisão de primeira instância que indeferir o pedido de 
reconhecimento de imunidade não será atribuído efeito suspensivo. 
§ 4º - O Subsecretário da Receita Municipal, mediante justificativa e solicitação da unidade 
responsável pela apreciação do pedido de reconhecimento de imunidade, poderá prorrogar, por 
igual período e uma única vez, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 1º deste 
artigo, devendo encaminhar, mensalmente, ao Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico a relação dos processos atendidos nos termos deste parágrafo." (NR)  



 

Art. 2º Os formulários dos requerimentos e declarações, bem como a relação de documentos 
necessários ao ingresso dos pedidos de reconhecimento de imunidade tributária, concessão de 
desconto ou de isenção e de não incidência, referentes aos tributos municipais, constantes nos 
anexos da Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 1º de fevereiro de 2008, ficam substituídos por 
aqueles disponíveis no endereço eletrônico 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/ servicos/ imunidades_e_isencoes. 
Art. 3º - Nos casos em que o requerente não tenha acesso à internet, a Divisão de Imunidades, 
Isenções, Incentivos Fiscais e Regimes Especiais - DIESP deverá disponibilizar os formulários 
mencionados no artigo anterior para retirada pelo interessado. 
Art. 4º - Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação, sem prejuízo do 
disposto na Portaria Intersecretarial nº 6/2009 - SNJ/SF/PGM. 
 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 43, DE 12 DE AGOSTO DE 2013-DOC-SP de 
31/08/2013 (nº 165, pág. 24) 
EMENTA: ISS - Subitem 9.02 da Lista de Serviços da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 
2003. Código de serviço 07129. Serviço de agenciamento na venda de passagens aéreas. 
Emissão de Nota Fiscal de Serviços. 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no uso de suas atribuições legais, 
em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005 e em 
conformidade com o que consta nos autos do processo administrativo nº 2013-0.185.225-9; 
esclarece: 
1.A consulente, devidamente inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários sob o código de 
serviço 07129, tem como objeto social as atividades de agência de viagens e turismo. 
2.Alega a consulente que através de contrato estabelecido com clientes compra passagens aéreas 
dos fornecedores e depois as repassa aos clientes, cobrando o valor bruto da passagem, bem como o 
valor da prestação do serviço de intermediação. 
3.Indaga se está correta a emissão da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica pelo valor total cobrado do 
cliente, mas utilizando o campo "deduções" para os valores pagos aos fornecedores das passagens 
aéreas, oferecendo à tributação o valor da prestação dos serviços (intermediação). 
4.A consulente apresentou contrato de prestação de serviços referente à emissão de passagens 
aéreas firmado com uma empresa, cujo objeto é a reserva, emissão e alteração de passagens aéreas 
solicitadas pela contratante. 
5.A atividade de intermediação na venda de passagens aé- reas enquadra-se no subitem 9.02 da lista 
de serviços constante do art. 1º da Lei 13.701, de 24 de dezembro de 2003, código de serviço 07129 - 
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, 
passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres, do Anexo 1 da Instrução Normativa 
SF/SUREM nº 8, de 18 de julho de 2011. 
6.De acordo com o art. 14 da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, a base de cálculo do ISS é o 
preço do serviço, como tal considerada a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, 
excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição. 
6.1. A base de cálculo do ISS no caso em questão é o preço do serviço de agenciamento, que consiste 
no valor recebido pela intermediação das passagens. 
7.O transporte aéreo não consta da lista de serviços do art. 
1º da Lei 13.701, de 24 de dezembro de 2003, e, portanto, não está sujeito à tributação pelo ISS. 
7.1. Assim sendo, não cabe a emissão de Nota Fiscal de Serviços em relação aos valores das 
passagens recebidos pela consulente e repassados às companhias aéreas. 
8.Desta forma, deverá ser emitida Nota Fiscal de Serviços Eletrônica- NFS-e nos termos do Decreto nº 
53.151, de 17 de maio de 2012 somente para os valores relativos ao serviço de agenciamento. 



 

 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 45, DE 14 DE AGOSTO DE 2013-DOC-SP de 
31/08/2013 (nº 165, pág. 24) 
EMENTA: ISS - Subitem 17.01 da Lista de Serviços do art. 1º da Lei nº 13.701, de 24 de 
dezembro de 2003. Código de serviço 03115 do Anexo 1 da Instrução Normativa 
SF/SUREM nº 8, de 18 de julho de 2011. Local de incidência do ISS. Serviços de assessoria e 
consultoria prestados por empresa estabelecida no Município de São Paulo a tomador 
estabelecido fora do Município de São Paulo. ISS devido no Município de São Paulo. 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no uso de suas atribuições legais, 
em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei 14.107, de 12 de dezembro de 2005 e em conformidade 
com o que consta nos autos do processo administrativo nº. 2013-0.179.515-8; esclarece: 
1.A consulente tem por objeto social a consultoria, a assessoria, a auditoria e o treinamento para 
empresas com atuação nas seguintes áreas: engenharia de produção, mecânica, química e afins; 
administração; hospitalar; alimentícia. 
2.Informa que celebrou contratos de prestação de serviços com empresas do ramo de eletricidade, 
todas localizadas na cidade de Belo Horizonte, para a prestação de serviços de consultoria e 
assessoria, especificamente na área ambiental e de sustentabilidade. 
2.1. Esclarece que grande parte das atividades envolvidas na execução dos serviços de consultoria 
prestados pela consulente no âmbito dos contratos em questão é desenvolvida nos próprios 
estabelecimentos das empresas contratantes, envolvendo alocação de empregados da consulente 
para tais estabelecimentos para a coleta e tratamento de dados, realização de reuniões e entrevistas 
com empregados da contratante, análise e levantamento de informações, entre outras. 
3.Alega que em face dessa circunstância, as empresas contratantes, por ocasião dos serviços 
prestados pela consulente, fazem a retenção do ISS para recolhimento junto à municipalidade de 
Belo Horizonte. 
4.Acrescenta que, paralelamente à retenção do ISS pelas tomadoras, a consulente também recolhe o 
ISS à municipalidade de São Paulo. 
5.Entende a consulente, à vista do exposto, que o ISS relativo a estes serviços deve ser recolhido ao 
Município de Belo Horizonte, e indaga se seu entendimento está correto. 
6.Os contratos de prestação de serviço apresentados têm como objeto a prestação, pela contratada, 
dos serviços técnicos para elaboração, por empresa especializada, de relatórios e questionários 
relacionados à área de sustentabilidade empresarial. 
6.1.Os serviços objeto dos contratos apresentados enquadram-se no código de serviço 03115 - 
assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista - 
correspondente ao subitem 17.01 da Lista de Serviços da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003. 
7.Conforme o art. 146, I e III da Constituição Federal, cabe à lei complementar dispor sobre conflitos 
de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. 
8.O ISS incidente sobre os serviços relativos ao subitem 17.01 da Lista de Serviços da Lei nº 13.701, 
de 24 de dezembro de 2003, é devido ao município onde se situa o estabelecimento prestador, 
conforme regra geral estabelecida no caput do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, 
correspondente ao caput do art. 3º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003. 
8.1. Como no caso em análise o estabelecimento prestador está situado no município de São Paulo, a 
competência tributá- ria para exigir o ISS cabe ao município de São Paulo. 
9.O fato de parte das atividades envolvidas na execução dos serviços em questão ser desenvolvida 
nos próprios estabelecimentos das empresas contratantes não descaracteriza o estabelecimento da 
consulente no município de São Paulo como estabelecimento prestador dos serviços em questão, 
tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003. 



 

10.Desta forma, o ISS é devido no município de São Paulo e deve ser recolhido pela consulente. 
 
 
SOLUÇÃO DE CONSULTA SF/DEJUG Nº 46, DE 22 DE AGOSTO DE 2013-DOC-SP de 
04/09/2013 (nº 167, pág. 20) 
EMENTA: TRSS. Reajuste dos valores da Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - 
TRSS. Lei nº 13.478/2002, artigo 99, § 1º, incisos I e II e IN SF/SUREM nº 01/2012. 
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E JULGAMENTO, no uso de suas atribuições legais, 
em especial à vista dos artigos 73 a 78 da Lei nº 14.107, de 12 de dezembro de 2005 e em 
conformidade com o que consta nos autos do processo administrativo nº. 2013-0.160.585-5. 
esclarece: 
1. Trata o presente de Consulta Tributária apresentada pelo contribuinte supra identificado. 
2. A consulente, regularmente inscrita no CCM - Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município 
de São Paulo, é denominada entidade filantrópica de fins não lucrativos e tem por finalidade a 
prestação de assistência à saúde em geral. 
3. Solicita esclarecimento quanto à fórmula matemática de reajuste aplicada sobre os valores da Taxa 
de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde - TRSS. Informa ter recebido cobrança da referida taxa no 4º 
trimestre de 2012 e no 1º trimestre de 2013 respectivamente nos valores de R$ 90.328,41 e R$ 
119.567,94. 
4. O artigo 99, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 13.478, de 30 de dezembro de 2002, com redação dada 
pelo artigo 21 da Lei nº 15.406, de 08 de julho de 2011, estabelece que as importâncias 
correspondentes a cada faixa de estabelecimento gerador de resíduos sólidos de serviços de saúde - 
EGRS serão reajustadas, a partir de 1º de janeiro de 2012, em 50% (cinquenta por cento) da variação 
do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA referente ao período de 1º de janeiro de 2003 a 31 
de dezembro de 2011; e, a partir de 1º de janeiro de 2013, em 50% (cinquenta por cento) do IPCA do 
mesmo período acrescido da variação do mesmo índice no exercício de 2012. 
5. A variação do IPCA no período de 2003 a 2011 foi de 66,87% e em 2012 foi de 5,84%. A Instrução 
Normativa SF/ SUREM nº 01, de 20 de janeiro de 2012, considerando o disposto no inciso I do § 1º, 
do artigo 99 da Lei nº 13.478/2002, bem como a apuração do IPCA para os períodos citados, 
estabeleceu que os valores da TRSS previstos no mencionado dispositivo legal seriam reajustados em 
33,42% (trinta e três inteiros e quarenta de dois centésimos por cento), produzindo efeitos a partir 
de 1º de janeiro de 2012. 
6. Desse modo, os índices utilizados para o cálculo dos valores da TRSS são de 1,3342 para 2012, em 
conformidade com a IN SF/SUREM nº 01/2012, e 1,3237 para 2013; sendo este último índice obtido 
pelo seguinte cálculo: (1,6687 / 1,3342) x 1,0584, representando assim a diferença entre o total da 
varia- ção do IPCA de 2003 a 2011 e o percentual já abrangido pela Instrução Normativa, acrescido da 
variação do índice em 2012. 
7. Na situação em questão, a consulente se enquadra como grande geradora de resíduos sólidos de 
serviços de saúde - faixa geradora ERGS 5 - código 45005 - obtendo para 2011 o valor mensal a ser 
pago de R$ 22.567,44. Os reajustes aplicados com base nas disposições legais e normativas, 
utilizando-se dos índices acima explicitados, resultam nos valores abaixo, calculados da seguinte 
forma: 
2011: R$ 22.567,44 (mensal) / R$ 67.702,32 (trimestral) 2012: R$ 67.702,32 x 1,3342 = R$ 90.328,44 
(trimestral) 2013: R$ 90.328,44 x 1,3237 = R$ 119.567,72 (trimestral) 8. Ressalte-se que foram 
utilizadas 4 casas decimais nos cálculos, podendo haver pequena divergência nos valores 
efetivamente praticados em função de diferença na metodologia de arredondamento em relação aos 
documentos de arrecadação emitidos. Observa-se, também, que a TRSS tem incidência mensal, mas 
o recolhimento é feito trimestralmente. 
 



 

5.00 ASSUNTOS DIVERSOS 
5.01 CEDFC--ARTIGOS / COMENTÁRIOS 
Dez motivos para pequenas empresas investirem num sistema ERP 
 
A palavra Investimento leva a pensar imediatamente na relação custo x benefício. Primeiro se 
levanta o custo e depois se analisam os benefícios. Se o custo for alto, muitas vezes as empresas nem 
fazem a análise dos benefícios. Neste contexto, a alternativa usual para as pequenas empresas em 
relação a sistema ERP costuma ser as boas e velhas planilhas. 
 
  
O custo de um sistema ERP é alto e os benefícios nem sempre são quantificáveis de forma exata. O 
custo da planilha é praticamente zero, portanto comparar com o custo do ERP desestimula a análise 
dos benefícios. Por esta razão muitas pequenas empresas desistem de investir em ERP sem ao menos 
levantar os benefícios. 
  
 
Mas, se a pequena empresa tem condição de honrar o Investimento adequando ao seu fluxo de 
caixa, vale a pena levantar os benefícios e verificar os retornos que esta decisão pode trazer. Veja os 
principais benefícios que o sistema ERP pode trazer para a sua empresa: 
 
1 - Centralização do controle: Tudo no universo tem um centro, tanto no sistema solar como nos 
átomos. Múltiplos centros levam à desorganização. A empresa também deve ter um centro de 
controle. O ERP centraliza as informações de todos os processos e diferentes departamentos em um 
único banco de dados. 
 
  
2 - Evitar situação de calamidade operacional: O aumento do volume das transações e o uso 
intensivo de planilhas, leva ao descontrole total e até a situação de colapso operacional. A 
consequência final pode ser o fechamento da empresa. 
  
 
3 - Custo do uso das planilhas: Qual é o custo do uso da planilha e suas limitações? A resposta é o 
custo da mão de obra gasto tendo que digitar a mesma informação em dois ou mais lugares. Custo 
do retrabalho devido a erros causados por falta e demora da informação. A eliminação destes custos 
é um dos grandes benefícios do uso de um sistema ERP. 
 
  
4 - Visão ampla e geral da empresa: O sistema integrado de gestão proporciona ao gestor uma visão 
geral da empresa em um lugar só porque eliminam as diversas planilhas, uma para cada tarefa ou 
departamento. Consegue mostrar prontamente as informações mais importantes para a tomada das 
decisões e planejamento. 
  
 
5 - Fluidez nos processos: No processo manual, uma venda é lançada na planilha de cliente. Lança a 
baixa na planilha de controle de estoque e atualiza o saldo do estoque. Depois atualiza a planilha 
financeira, e assim por diante. O sistema ERP faz todas estas operações de forma automática e 
sincronizada, dando fluidez aos processos, eliminando o desperdício de tempo, mão de obra e 
material. 
  



 

 
6 - Aumenta as vendas: No controle por planilhas, o Orçamento é lançado mas não é verificado se 
teve a confirmação do recebimento, se teve retorno, etc, o que leva ao esquecimento e perda da 
venda. No ERP existe mecanismo de verificação automática para que isso não aconteça. O sistema 
emite diariamente relatório das propostas, sua situação e medidas a serem tomadas. 
  
 
7 - Melhora a gestão: Imagina uma venda encadeando a emissão da NF, o romanceio para a 
separação do produto e expedição, baixa no estoque, verificação do estoque mínimo, gera uma 
ordem de compra, atualiza o sistema financeiro para controlar os gastos e recebimentos. Isto 
permite controlar os gastos, planejar as tarefas, controlar o cronograma e assim por diante. 
  
8 - Flexibilidade: A grande vantagem das pequenas empresas está na agilidade e flexibilidade de 
adequar-se às necessidades de mercado ou condições impostas pelos compradores. Na hora de 
escolher um ERP é preciso buscar softwares que permitam fazer as adequações necessárias para 
manter a flexibilidade dos negócios. 
 
  
9 - Pensar no longo prazo: ERP é Investimento a longo prazo. O fornecedor de sistema será o seu 
parceiro por muito tempo. Procure por um fornecedor que tenha tradição, experiência, estrutura e 
qualidade no suporte aos usuários. Selecione o sistema que proporcionará o melhor custo-benefício 
através do tempo de utilização do sistema. 
 
10 - Obsolescência tecnológica: Para que o sistema não fique obsoleto e o Investimento não seja 
perdido em curto prazo, o software precisa ser atualizado constantemente para acompanhar a 
evolução tecnológica. Se não, em breve, você estará com um dinossauro nas mãos. 
  
Enfim, nem sempre as pequenas empresas precisam de todos os módulos que compõem o pacote do 
ERP. Neste contexto é interessante buscar soluções implantadas modularmente de acordo com a 
necessidade e adicionadas conforme o crescimento dos negócios. Além de reduzir o Investimento 
inicial, isso facilitara implantação de um sistema ERP nas pequenas empresas, iniciando-se uma nova 
cultura na empresa. 
Fonte: Administradores 
 
O Leão está faminto. E as Ovelhas ainda não acreditam  

 
Nunca, na história desse país, a Receita Federal autuou, cobrou e arrecadou tanto. Sem dúvida é o 
setor do governo que "mais dá resultado" (realmente e não maquiado). Vamos analisar alguns 
números: 
 
- em 2012 a RFB bateu recorde de autuações: R$ 116 bilhões; 
 
- também bateu recorde de cobrança de tributos (atrasados ou em processos): R$ 143 bilhões; 
 
- nesse quesito a RFB quase dobrou sua "produtividade", pois em 2011 foram cobrados "apenas" R$ 
82 bilhões; 
 
- mesmo com esses recordes, o "estoque" de débitos parcelados (portanto sem mais discussão 
judicial) subiu em 2012 para R$ 170 bilhões ante aos R$ 152 bilhões de 2011; 



 

 
- os valores que os contribuintes não pagaram, e já estão em Dívida Ativa, também subiram em 2012: 
de R$ 97 bilhões para R$ 121 bilhões; 
 
- em 2012 a RFB conseguiu arrolar R$ 28 bilhões de bens dos contribuintes devedores; 
 
- 5,03 milhões de contribuintes (pessoas físicas e jurídicas), foram autuados e cobrados pela RFB; 
 
- 175.000 empresas foram excluídas do Simples por irregularidades ou sonegações; 
 
- a arrecadação federal bateu novo recorde em janeiro de 2013; e 
 
- e o PIB? O Pibão só cresceu 0,9%, pior desempenho desde 2009. 
 
São números impressionantes. Recomendo não mostrá-los ao Abílio Diniz, pois ele vai querer virar o 
CEO da RFB também. A Apple esta com inveja desse crescimento. 
 
Mas como eles conseguem Bilhões num país que cresce (?) apenas 0,9%? 
 
Vejamos algumas explicações dos modestos e humildes coordenadores da RFB: 
 
- 2012 foi bom, mas poderia ter sido melhor; 
 
- 120 auditores se aposentaram; 
 
- houve uma "greve" interna (tipo operação padrão) denominada Operação Crédito Zero. Nela os 
fiscais fizeram todo o trabalho de fiscalização, apuraram e detectaram as sonegações e 
irregularidades, mas não lançaram as autuações nos bancos de dados da RFB (por isso as empresas 
não estão recebendo notificações); 
 
- a RFB identificou, em 2012, que 27% das fiscalizações possuem evidências de dolo, fraude, 
simulação e conluio; 
 
- agora, com o fim da greve, todas as autuações serão lançadas, e mais: 
 
- "em 2013, o auditor terá que dar o resultado da carga de trabalho deste ano e do ano passado. 
Receberá carga dobrada. A que não fez e a deste ano. Então, ele terá que se desdobrar para fazer os 
dois trabalhos. É uma questão administrativa que faremos funcionar. E nós faremos, pode ter 
certeza".; 
 
- 25% dos contribuintes nem mais recorrem. Os outros 75% que recorrem tem perdido 
constantemente nos órgãos competentes; e 
 
- a operação que cruza dados da GFIP com os Speds foi implantada apenas em dezembro de 2012. 
E o que vem em 2013 para mais recordes serem batidos? 
 
- 100.000 empresas serão notificadas ainda neste mês de março, pois suas ECDs estão incompatíveis 
com respectivas EFDs; 
 



 

- essa semana iniciou-se a Malha Fina para PJs. Haverá o cruzamento entre ECD, EFD, DCTF e NF-e. 
Desnecessário salientar que referem-se a períodos anteriores; 
 
- início do Sped Contribuições para as empresas tributadas por Lucro Presumido; e 
 
- início do Sped Folha (EFD Social). A RFB iniciará uma "campanha" para alertar todas as empresas, 
principalmente as enquadradas no MEI - Microempreendedor Individual, Simples Nacional e o 
Empregador_Rural. Todas as empresas deverão atender esse novo Sped. 
E os empresários e Contribuintes ? 
 
Eu ainda me surpreendo como grande parte do empresariado brasileiro ainda não deu importância 
para os números acima detalhados. Isso porque, mesmo nos dias de hoje, ouço frases como não sou 
só eu que não está fazendo, ou, isso é coisa pro meu contador resolver, ou, não entreguei e não 
aconteceu nada, ou, entreguei em "branco" e passou, e diversas outras desculpas. Porém essas 
desculpas custarão muito dinheiro. Quer seja em autuações e multas, quer seja com advogados. A 
área contábil/tributária de uma empresa requer o mesmo cuidado como com a saúde do nosso 
corpo, ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Em vez de gastar com autuações, multas, 
advogados, etc. as empresas devem investir em tecnologia e sistemas que validem todas as 
informações antes de serem enviadas ao fisco. Essa é a forma de transformarmos um custo 
(absurdo), que o fisco está nos impondo, em oportunidades de economia tributária e de análise 
pormenorizada de operações das empresas. 
 
Elaborado por: 
Marco Antonio Pinto de Faria. Auditor e Presidente do Grupo SKILL há 25 anos. 

 
 

Com a publicação da Instrução Normativa RFB nº 1.387/2013 o que muda em 
relação aos procedimentos de retificação da EFD-Contribuições? 

 
Essa instrução normativa estendeu a possibilidade de apresentação do arquivo retificador da 
escrituração para atendimento a intimação fiscal, com o intuito de sanar erro de fato. Assim, a 
retificação poderá ser solicitada também para: 
 
I - alterar débito de Contribuição em relação ao qual a pessoa jurídica tenha sido intimado de início 
de procedimento fiscal, havendo recolhimento anterior ao início do procedimento fiscal, em valor 
superior ao escriturado no arquivo original, desde que o débito tenha sido também declarado em 
DCTF; e  
 
II - alterar créditos de Contribuição objeto de exame em procedimento de fiscalização ou de 
reconhecimento de direito creditório de valores objeto de Pedido de Ressarcimento ou de 
Declaração de Compensação, decorrente da não escrituração de operações com direito a crédito, ou 
da escrituração de operações geradoras de crédito em desconformidade com o leiaute e regras da 
EFD-Contribuições.  
 
Ressaltamos que a pessoa jurídica que transmitir arquivo retificador da EFD-Contribuições, alterando 
valores que tenham sido informados na DCTF, deverá apresentar DCTF retificadora, observadas as 
disposições normativas quanto à retificação desta.  
 



 

A pessoa jurídica poderá pleitear a retificação da EFD-Contribuições no período de 5 anos, o qual se 
extingue após esse prazo, contado do 1º dia do exercício seguinte aquele a que se refere a 
escrituração substituída.  
 
Receita confirma tributação de indenizações 
 
A Receita afirma ainda que não cabe a retenção na fonte do IR e da CSLL. 
 
A Receita Federal confirmou que vai tributar as indenizações pagas às companhias do setor elétrico 
que aderiram à renovação antecipada das concessões. Duas superintendências regionais do órgão já 
tinham sinalizado a pretensão de exigir 34% de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL) sobre os pagamentos, como noticiou o Valor na sexta-feira. 
 
Com a confirmação da cúpula da Receita Federal, em Brasília, advogados de concessionárias afirmam 
que levarão a discussão ao Judiciário. A adesão das empresas à renovação antecipada possibilitou o 
desconto na conta de luz, anunciado pela presidente Dilma Rousseff em setembro. Os contratos 
venceriam entre 2015 e 2017. Em troca, o governo federal se comprometeu a pagar uma indenização 
pelos ativos e investimentos ainda não depreciados e amortizados pelas companhias. 
 
Em nota enviada ao Valor na sexta-feira, a Receita afirma que os tributos serão exigidos porque as 
indenizações pagas pelo governo são receitas das empresas. "Constata-se que sendo a indenização 
receita decorrente de alteração contratual, não há como escapar ao fato de que estas indenizações 
devem ser computadas tanto na apuração do lucro real quanto na determinação da base de cálculo 
da CSLL", diz a nota do Fisco. 
 
A Receita afirma ainda que não cabe a retenção na fonte do IR e da CSLL. Ou seja, não é 
responsabilidade da União reter os tributos antes de efetuar o pagamento às elétricas. Até junho, o 
governo havia repassado R$ 10,4 bilhões em indenizações por meio da Eletrobras. 
 
Para advogados, a posição da Receita não surpreende. "Mas é a confirmação de que o entendimento 
será seguido no país inteiro", afirma Igor Mauler Santiago, do Sacha Calmon Misabel Derzi 
Consultores e Advogados. "Não esperávamos nada diferente. Por isso, a questão se transformará em 
discussão judicial", afirma o advogado Frederico Fonseca, do Rolim, Viotti & Leite Campos. 
 
A medida adotada para evitar a tributação dependerá de cada empresa, dizem os tributaristas. Em 
regra, a companhia que não pode ficar sem Certidão Negativa de Débitos (CND) entrará com 
mandado de segurança preventivo na Justiça para se blindar contra a cobrança. As demais podem 
esperar a autuação do Fisco para discuti-la na esfera administrativa. "Essa é a única vantagem de 
esperar a autuação, apesar de não vislumbrarmos boas chances no Carf [Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais, última instância administrativa]", diz Fonseca. 
 
Por ora, as elétricas estão livres apenas do pagamento de PIS e da Cofins sobre as indenizações. 
Embora a Receita entenda que são exigíveis, a União reduziu as alíquotas a zero, por meio da Medida 
Provisória nº 612, que alterou a Lei nº 12.783, de janeiro, que permitiu os descontos nas contas de 
luz. 
Fonte: Valor Econômico 

 
 



 

A mudança na composição das câmaras do Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais (Carf) preocupa os contribuintes 

 
A mudança na composição das câmaras do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) 
preocupa os contribuintes, especialmente aqueles que já obtiveram decisões provisórias para afastar 
multas milionárias por aproveitamento de ágio. O órgão deve voltar a julgar o assunto neste 
semestre e teme-se que, com a saída de fiscais que proferiram votos para suspender autuações, a 
jurisprudência passe a ser favorável à Receita Federal. 
 
Obtido em reestruturações societárias, o ágio interno, por exemplo, gerado em operação entre 
empresas de um mesmo grupo, é usado para abater o Imposto de Renda (IR) e a CSLL. No Carf, a 
Gerdau conseguiu cancelar uma cobrança de aproximadamente R$ 700 milhões por transações dessa 
natureza, que envolveram oito companhias do grupo. 
 
O conselho também cancelou multa de R$ 3,95 bilhões aplicada contra o Santander, por operação 
envolvendo outro tipo de ágio. O Fisco alegou que o banco teria usado indevidamente um ágio de R$ 
7,4 bilhões – resultante da privatização do Banespa – para pagar menos IR e CSLL entre 2002 e 2004. 
 
Com a saída dos conselheiros Antônio Praga, Carlos Guerreiro e Albertina Silva Santos, 
representantes do Fisco que votaram contra autuações pelo uso de ágio, poderia ocorrer, segundo 
advogados, uma mudança de entendimento. “A saída de conselheiros pode obviamente alterar o 
entendimento do Carf”, afirma Roberto Quiroga, do escritório Mattos Filho Advogados, que 
representa o Santander no processo citado. 
 
Guerreiro foi encaminhado para a equipe de fiscalização do aeroporto de Porto Alegre. Albertina se 
aposentou e Praga atua em Brasília como integrante da delegacia da Receita de Ribeirão Preto (SP). 
“Me propus a permanecer e ter o mandato renovado no Carf, mas não me sinto perseguido, nem 
objeto de retaliação”, afirma Praga, que votou a favor de um planejamento tributário da Marcopolo, 
livrando-a de uma autuação milionária. “As confederações que representam os setores econômicos 
fazem o mesmo. Não indicam para a recondução os conselheiros que não julgam de acordo com o 
que pensam.” 
 
De acordo com o presidente do Carf, Otacílio Dantas Cartaxo, um comitê analisa a recondução de 
conselheiros ao cargo e o Ministro da Fazenda somente avaliza. Esse comitê é formado por 
representantes do Carf, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da 
sociedade civil e de confederações nacionais da indústria (CNI), do comércio (CNC), da agricultura 
(CNA) e dos serviços (CNS). 
 
Com as alterações no Carf, segundo a advogada Mary Elbe Queiroz, do Queiroz Advogados 
Associados, “já é possível perceber uma mudança de interpretação sobre aproveitamento de ágio”. 
Uma das vagas foi assumida pela auditora fiscal Monica Sionara Schpallir Calijuri, ex-titular da 
Delegacia Especial de Maiores Contribuintes (Demac). O órgão fiscaliza as empresas do país com 
faturamento anual superior a R$ 90 milhões – como as autuadas por “uso indevido” de ágio. 
 
No recente julgamento do processo da construtora Planova sobre ágio interno de aproximadamente 
R$ 100 milhões, a defesa da companhia requereu o impedimento da auditora fiscal. Mas o pedido foi 
negado. Agora, vai pedir para a Câmara Superior analisar a questão ou recorrerá ao Judiciário com a 
alegação de que a auditora, quando estava na Demac, assinou todos os procedimentos para fiscalizar 



 

o uso de ágio por grandes empresas, entre elas a Planova. A auditora foi procurada pelo Valor, mas 
não se manifestou. 
 
O regimento do Carf determina que a declaração de impedimento deve partir do próprio conselheiro 
ou suscitado por qualquer interessado, que deve pronunciar-se por escrito sobre a alegação, antes 
do término do julgamento. O conselho é um órgão paritário – formado por representantes da 
Receita Federal e dos contribuintes. 
 
Por meio de nota, o Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (Sindifisco) 
informa que não tem conhecimento do afastamento ou permanência de conselheiros do Carf por 
causa do teor de suas decisões. “Qualquer interferência na autonomia que os conselheiros têm para 
decidir de acordo com sua livre convicção deve ser denunciada com base em fatos concretos e será 
imediatamente apurada e combatida pelo Sindifisco”, diz a nota. 
Fonte| Valor Econômico Por Laura Ignacio | De São Paulo 

 
TRF impede tributação de plano de stock option 

  
Pela primeira vez, a Justiça decidiu que não é necessário à empresa que trabalha com stock options 
recolher a contribuição previdenciária sobre as operações. A decisão do Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 3ª Região (São Paulo e Mato Grosso do Sul) favorece a Skanska Brasil, subsidiária de uma 
construtora sueca. A companhia oferece opções de suas ações - ou de sua matriz no exterior, se for o 
caso - como incentivo aos funcionários ou forma de atrair e reter talentos. Entre as empresas de 
capital fechado, a operação é comum na preparação da abertura de capital. 
 
Para especialistas, o entendimento é importante, pois além de ser o primeiro do Judiciário, as 
decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) têm sido favoráveis à tributação. Em 
junho, duas câmaras do conselho entenderam que a América Latina Logística (ALL) e a Cosan 
deveriam pagar os 20% de contribuição previdenciária sobre os ganhos obtidos pelos funcionários 
por meio de stock options. A ALL foi autuada para pagar cerca de R$ 15 milhões. A Cosan, R$ 30 
milhões. 
 
A Skanska Brasil não chegou a ser autuada. Segundo o advogado que a representa, Guilherme de 
Almeida Henriques, do escritório Henriques, Veríssimo e Moreira Advogados, a empresa fez uma 
consulta ao Fisco e, como a resposta foi negativa, resolveu tomar uma medida preventiva. Entrou 
com ação na Justiça para que pudesse utilizar as stock options com segurança jurídica. Ao adotar a 
interpretação de que as stock options seriam salário, o Fisco pode aplicar multa de 75% ou 150% (se 
constatar intenção de fraude) sobre o valor que a companhia teria deixado de recolher de 
contribuição previdenciária. 
 
A primeira instância concedeu a tutela antecipada (espécie de liminar) para a empresa, mas a 
Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) recorreu - o tema é monitorado pela Divisão de 
Acompanhamento Especial. Ao julgar o recurso, o TRF manteve o entendimento. 
 
De acordo com a decisão da juíza federal convocada Louise Filgueiras, "verifica-se que o valor final 
obtido, como bem ressalta a decisão agravada [primeira instância] decorre de um contrato mercantil 
sujeito aos riscos do mercado de ações". "Essa porção de ganho, em que pese constituir acréscimo 
patrimonial, não decorre, portanto, da remuneração pelo uso da força de trabalho do empregado", 
concluiu. 
 



 

No caso da Skanska Brasil, o plano de stock options é internacional, adotado por todas as empresas 
do grupo. O plano permite aos empregados adquirir ações da controladora e receber os rendimentos 
decorrentes, proporcionais aos resultados obtidos pelas subsidiárias nos diversos países. Na 
empresa, as stock options são oferecidas para os funcionários pelo preço de mercado, segundo 
Henriques. Quanto maior o tempo na empresa, maior é o rendimento. Além disso, após a carência de 
três anos, a cada dez ações compradas, recebe-se mais dez ações. "Isso é opcional e se o empregado 
sai da empresa pode manter as ações porque o risco é dele", afirma. 
 
A PFN informou que vai recorrer da decisão. Segundo a procuradora Mônica Almeida Lima, esses 
valores são parte da remuneração porque os funcionários não pagam o preço cheio pelas ações da 
empresa. Além disso, o funcionário não desembolsa nada pelas ações que ganha após o período de 
carência e, algumas vezes, isso depende do resultado do setor da empresa. "O CPC nº 10 determina 
que as stock options sejam contabilizadas nos balanços como remuneração", diz Mônica. 
 
"A decisão é relevante por ser a primeira da Justiça Federal e por ser mais detalhada do que as 
decisões da Justiça Trabalhista", afirma o advogado Caio Alexandre Taniguchi Marques, do escritório 
Aidar SBZ. Há decisões de Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) segundo as quais esses valores não 
seriam salário. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) já manteve esse entendimento. 
 
O mérito da ação ainda será julgado. Segundo a advogada Maria Isabel Tostes, do Mattos Filho 
Advogados, para manter o entendimento no Judiciário, a empresa deverá seguir demonstrando que 
a aquisição das stock options é voluntária, que o funcionário usou recursos próprios para tê-las e 
sempre correrá o risco de perder, caso essas ações se desvalorizem. 
Fonte: Valor Econômico.. Por Laura Ignacio | De São Paulo 

 
 
SEFAZ - Operação Grão de Ouro 

 
Hoje, participando da reunião do CAT – Conselho de Assuntos tributários da FECOMÉRCIO, tivemos 
num dos itens da Pauta a presença do Sr. Renato Pei An Chan que tem o cargo de Supervisão de 
Fiscalização, vinculado à Diretoria Executiva da Adm. Tributária – DEAT/SEFAZ, Coordenadoria da 
Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo 
 
  
Ele veio apresentar a Operação Grão de Ouro 
 
Em resumo, fez uma apresentação do assunto, que alcança as empresas do SIMPLES, pequenas mas 
um grão de ouro, deflagrada a partir de junho com 200 mil notificações. 
 
 Fundamentos da operação: 
 
 ·      Atendimento de demanda dos setores representativos do segmento de micros e pequenas 
empresas que pleiteiam a implantação de fiscalização orientadora; 
 
 ·      Reconhecimento pela Sefaz das dificuldades de pequenas e micro empresas quanto ao 
atendimento de suas obrigações tributárias; 
 
 ·      Quantidade de micros e pequenas empresas em SP próxima de 1.1 milhão – necessidade de uso 
de tecnologia no processo de fiscalização. 



 

 
·      Foco empresas do simples nacional. 
 
 Pirâmide risco – de cumprimento da obrigação tributária 
 
 ·      Disposição para atender – estratégia para obter o atendimento 
 
·      Decidiu não atender – use toda a força da lei 
 
§  Possíveis selecionados: 
 
·      Não quer atender, mas irá, se ficamos atentos – desencoraje pela detecção 
 
·      Tenta, mas nem sempre consegue – ajude a atender 
 
 ·      Inclinado a fazer a coisa certa – torne fácil 
 
Dados operacionais: 
 
 ·      Utilização de ferramenta de Data Mining para análise de variáveis econômica fiscal para fins de 
determinação do perfil do contribuinte; 
 
 o   Foco nas declarações anuais do simples nacional de 2011; 
 
 o   Movimentação informada nos arquivos da NFP; 
 
 o   Movimentação registrada nas notas fiscais eletrônicas; 
 
·      Objetivo de, em 2013, enviar 1000 avisos para contribuintes de todas as regiões do estado; 
 
·      Continuidade do modelo de trabalho para o ano de 2014 (fiscalização alerta no âmbito do 
simples nacional – SEFAZ + RFB – fiscalização alerta) 
 
·      Busca de regularização espontânea 
 
 o   Sem utilização do modelo de fiscalização repressora; 
 
o   Sem necessidade do contribuinte se dirigir aos PF ou Delegacias, exceto para apresentação de 
justificativas das divergências apontadas; (basta, se for o caso, apresentar os esclarecimentos ou 
declaração retificadora por erro na emissão) 
 
 Modelo de aviso encaminhado: ...A Secretaria da Fazenda, considerando o disposto na Lei 
13.918/2009, o DL 56.104/2010 e as Portarias CAT 140/2010 e 15/2011... com prazo de 30 dias para 
resposta, com possibilidade de prorrogação, mediante solicitação do contribuinte. 
 
Quais as consequências no caso de não regularização? Auto de infração 75% a 225% do valor do 
imposto, com possibilidade de exclusão do SIMPLES, de forma retroativa. 
 
 Chamou a atenção para a importância do DEC – Domicílio Eletrônico do Contribuinte, em receber as 
notificações e se avisado de eventuais irregularidades tributárias, sugestão de que todas as empresas 



 

estejam cadastradas e tenham acesso e principalmente consultem, e permite cadastrar um e-mail 
para receber informações de que possui avisos ou notificações a cumprir. 
 
Exemplo: O guia do usuário, foi encaminhado com 450mil avisos pelo DEC, e somente 25mil tomaram 
ciência expressa. 
 
 
A operação cartão vermelho, não está atrelada à operação Grão de Ouro, foram utilizado dados da 
NFe e NFPaulista, total emitidas para aquele contribuinte, comparativo com o que comprou, e 
principalmente declarado. 
 
No momento existe a possibilidade de expandir esse conceito aos demais seguimentos e 
contribuintes, buscando a omissão de receita, embora isso esteja mais afeito às empresas do simples 
nacional, a exemplo do que já ocorreu com o PEP, Guia do usuário, NFe, SPED. 
Colaboração: Gildo Freire de Araújo 

 
 
CFC edita norma – NBC TG 1000 

 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) aprovou, na reunião Plenária realizada no dia 30 de 
agosto, a Norma Brasileira de Contabilidade CTG 1000 – Adoção Plena da NBC TG 1000 – 
Contabilidade para Pequena e Média Empresa. 
 
De acordo com a referida Norma, o CFC analisou o processo de implementação da NBC TG 1000 
pelas pequenas e médias empresas no Brasil, desde a sua edição em 2010 até o presente momento, 
e com base em vários aspectos que, entre eles, merecem destaque: as iniciativas promovidas pelo 
IASB, que preveem ciclos de revisão das normas editadas e a flexibilização, por parte do CFC, da 
adoção da referida NBC para as entidades definidas como microempresas e empresas de pequeno 
porte, com a edição da ITG 1000. 
 
Vale ressaltar que fica permitida para as entidades que ainda não conseguiram atender plenamente 
a todos os requisitos da NBC TG 1000, que a sua adoção plena ocorra nos exercícios iniciados a partir 
de 1º de janeiro de 2013. 
 
NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE – CTG 1000 – ADOÇÃO PLENA DA NBC TG 1000 
 
Dispõe sobre a adoção plena da NBC TG 1000. 
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 n.º 9.295/46, alterado pela Lei n.º 
12.249/10, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a seguinte Norma Brasileira de Contabilidade 
(NBC): 
CTG 1000 – ADOÇÃO PLENA DA NBC TG 1000 
1. O Conselho Federal de Contabilidade, com o objetivo da adoção plena da NBC TG 1000 – 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, analisou o processo de implementação desde a 
sua edição até a presente data, com base em vários aspectos, entre os quais: 
(a) as iniciativas promovidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), que preveem 
ciclos de revisão das normas editadas, tendo em vista as dificuldades de implementação existentes 
em cada jurisdição; 



 

(b) o Brasil foi um dos primeiros países a adotar as International Financial Reporting Standards (IFRS) 
na região da América Latina, sobretudo para as Pequenas e Médias Empresas (PMEs), cujo 
pioneirismo implica um período necessário para a compreensão e implementação dos novos 
padrões; 
(c) com a edição, em 2012, da ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, o CFC flexibilizou a adoção da NBC TG 1000 para as entidades definidas como 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
2. Diante do exposto no item 1, fica permitida para as entidades que ainda não conseguiram atender 
plenamente a todos os requisitos da NBC TG 1000 que a sua adoção plena ocorra nos exercícios 
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2013. 
3. Define-se como entidades que ainda não adotaram plenamente a NBC TG 1000 aquelas que: 
(a) não apresentaram demonstrações contábeis em períodos anteriores, em conformidade com a 
NBC TG 1000; 
(b) apresentaram demonstrações contábeis anteriores mais recentes em atendimento a outras 
exigências que não são consistentes com a NBC TG 1000; ou 
(c) apresentaram demonstrações contábeis anteriores mais recentes em conformidade com a NBC 
TG 1000, porém de forma parcial. 
4. Nesse contexto, ressalta-se que: 
(a) a entidade incluída em uma das situações descritas no item 3 deve seguir os procedimentos da 
“adoção inicial” previstos na Seção 35 da NBC TG 1000, incluindo suas isenções; 
(b) a entidade que adotar pela primeira vez a NBC TG 1000 pode observar todas as isenções previstas 
no item 35.10 da Seção 35, inclusive a relacionada ao custo atribuído (deemed cost) para o ativo 
imobilizado e propriedades para investimento; 
(c) no que se refere à reapresentação do exercício anterior mais recente, para fins de 
comparabilidade, destaca-se que, caso seja impraticável a realização dos ajustes exigidos para a 
elaboração do balanço de abertura na data de transição (1º/01/12), a entidade deve fazer a 
divulgação em notas explicativas de tais fatos, conforme previsto no item 35.11 da NBC TG 1000. 
5. Este Comunicado entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasilia, 30 de agosto de 2013. 
Contador Juarez Domingues Carneiro 
Presidente 

 
 
ADICIONAL DE 25% NA APOSENTADORIA NÃO DEVE SER EXCLUSIVO AO 
APOSENTADO POR INVALIDEZ 
A Lei 8.213/91 que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social estabelece, em seu art. 
45, que todo segurado aposentado por invalidez que necessitar de ajuda da assistência permanente 
de outra pessoa terá direito a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor de seu 
benefício. 
A alínea "a" do parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe ainda que o valor do acréscimo 
será devido mesmo que o valor da aposentadoria supere o valor máximo legal estabelecido pela 
Previdência Social. 
Isto significa que todo aposentado por invalidez, e somente este, que for declarado dependente do 
auxílio de terceiros na realização das atividades do dia a dia, terá direito ao acréscimo, ou seja, os 
demais segurados aposentados (seja por tempo de serviço, por idade, especial entre outros) não 
terão direito a este aumento ainda que os mesmos sejam declarados dependentes de terceiros. 
Ainda que a Previdência Social tente se agarrar na leitura seca do que dispõe o referido artigo "... 
aposentadoria por invalidez...", o fato é que a garantia estabelecida pelo legislador não está 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/trabalhista/lei8213.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/tabela_inss_empregados.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/suspensao_aposentadoria.htm


 

consubstanciada exclusivamente no tipo de aposentadoria, mas na condição de invalidez do 
segurado. 
Por óbvio que toda pessoa aposentada e que se encontra na condição de inválido não possui 
condições de ter uma vida digna, tendo em vista que seja para tomar um banho, para realizar as 
tarefas diárias em sua residência, de se locomover até o médico para promoção de sua saúde ou 
mesmo para realizar a menor atividade de simples de lazer, irá depender de alguém para lhe auxiliar. 
É justamente por conta disso que o legislador garantiu ao aposentado um acréscimo de 25% no valor 
do benefício a fim de que o custo na contratação deste terceiro pudesse ser amparado pelo aumento 
em seu rendimento. 
Em que pese os demais segurados aposentados (por idade, tempo de serviço ou especial entre 
outros) pudessem gozar de plena saúde no ato da aposentadoria, há que se ressaltar que estes não 
estão imunes às intempéries que a vida proporciona.  
Neste sentido, considerando o avançar da idade e o decorrer do tempo, os mesmos estão sujeitos a 
se tornarem inválidos após sua aposentadoria, colocando-os exatamente na mesma condição de 
dependência de terceiros e, por consequência, ver seu orçamento mensal se tornar mais pesado, já 
que terá que depender de alguém para lhe prestar os cuidados necessários. 
É o caso, por exemplo, do segurado que se aposentou por idade e, passados 10 anos, foi acometido 
de "Mal de Alzheimer", passando a depender 24 horas de terceiros para suas atividades. Ou ainda, 
do segurado aposentado por tempo de contribuição que, passados 15 anos de aposentado, ficou 
paraplégico ou tetraplégico em decorrência de uma queda em sua residência ou de um acidente de 
automóvel. 
Muitas das vezes os custos com a invalidez não decorre somente da contratação de pessoa para 
assistência permanente nas atividades do dia a dia, mas principalmente com a aquisição de 
equipamentos especiais, de cadeiras de rodas, de seções de fisioterapias, de veículos adaptados, 
medicamentos não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e inúmeros outros custos com 
tratamento que demandam orçamentos altíssimos e que, comprovadamente, mas infelizmente 
(ainda que tenha previsão constitucional), não são suportados pelo governo. 
Não são raros os casos em que os segurados não abrangidos pela lei buscaram na justiça a garantia 
prevista no art. 45 da Lei 8.213/91, mas invariavelmente a resposta foi NEGATIVA, sob o argumento 
de que a lei só prevê o acréscimo aos aposentados por invalidez. 
Ainda que se admita que o judiciário não possa decidir às margens da lei, há uma garantia maior que 
justifica e fundamenta a extensão deste direito a todos os aposentados que necessitam da 
assistência permanente de outra pessoa (independentemente do título da aposentadoria 
consagrada), que é a Constituição Federal. O tratamento desigual aos segurados aposentados que se 
encontram na mesma condição do aposentado inválido não deve prevalecer em detrimento da 
dignidade da pessoa humana e do princípio da isonomia garantidos pela Constituição. 
Basicamente poderíamos justificar e fundamentar esta extensão com base no inciso III do art. 1º e no 
caput do art. 5º da Constituição, a saber: 
"Art. 1º Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:  
....  
III - a dignidade da pessoa humana;"  
"Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade[...]" 
Com base nos princípios citados, poderia se entender que o direito ao acréscimo de 25% no valor do 
benefício devesse ser estendido, inclusive, ao segurado que se afasta do trabalho por auxílio-doença 
ou acidente de trabalho e que, comprovadamente, necessite de assistência permanente durante o 

http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/exame_med_ocupacional.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/auxilio_acidente.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/contratacao_experiencia.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/danomoralnoemprego.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/auxilio_doenca.htm
http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/auxilio_acidente.htm


 

período de recuperação. Como já relatado acima, é a condição do segurado (e não o título do 
benefício) que deve se levar em consideração para a aplicação da lei.  
Portanto, é justamente na Lei Maior (CF) que se encontra o fundamento para que o judiciário possa 
garantir esta isonomia e, consequentemente, garantir o acréscimo no valor do benefício ao segurado 
que se enquadre nos termos do art. 45 da Lei 8.213/91, independentemente do tipo de benefício 
concedido. 
Ainda que a maioria dos julgados tenham sido desfavoráveis aos segurados, felizmente foi possível 
constatar esta interpretação extensiva em julgamento recente do Tribunal Regional Federal de 4ª 
Região (RS), em que um aposentado rural , após ter se aposentado normalmente em 1993, acabou 
por se tornar inválido e depender de assistência permanente. Clique aqui e leia a notícia. 
Por fim, ainda que se constate a inércia do legislador em acompanhar a evolução quanto à proteção 
social sob a ótica da Constituição, cabe ao judiciário promover esta proteção através da 
jurisprudência. 
Sergio Ferreira Pantaleão é Advogado, Administrador, responsável técnico pelo Guia Trabalhista e 
autor de obras na área trabalhista e Previdenciária.  
 
ÁGIO-O MESMO, ONTEM E HOJE 
O tratamento tributário do ágio, gerado na aquisição de empresas, é o mesmo ontem, antes da 
adoção do padrão internacional de contabilidade (IFRS) pelo Brasil, e hoje, depois dessa adoção. Ou 
seja: a regulamentação tributária do ágio não mudou com as alterações da norma contábil, não 
estando, pois, no âmbito do Regime Tributário de Transição (RTT). 
O assunto do ágio é tão palpitante, tão urgente e tão polêmico que o melhor é já apresentar as 
conclusões deste texto no primeiro parágrafo, logo na abertura. 
A relevância do tema é comprovada pelo fato de na edição de 4 de setembro do jornal Valor 
Econômico haver uma página inteira (A4) sobre as diversas abordagens do chamado ágio de 
investimento, entendido como o sobrepreço, a mais valia paga em operações de aquisição de 
participação societária (goodwill). 
Vamos à explicação do assunto desde o início: quando uma empresa pretende adquirir outra (suas 
ações ou quotas), na fixação do preço a ser pago são considerados, basicamente: o valor dos bens e 
direitos reconhecidos contabilmente, o valor de eventuais bens intangíveis ou outros direitos que 
não estejam registrados nas demonstrações contábeis e a possibilidade de geração de lucro futuro 
quando a gestão da empresa que está sendo vendida mudar de mãos (outros fatores podem ser 
levados em conta, como, por exemplo, a verticalização da produção ou a redução da concorrência, 
mas, para efeito deste texto, bastam os três motivos destacados). 
Uma vez fixado o preço, o ágio será apurado pela comparação desse preço com o valor patrimonial 
da empresa adquirida, ou seja, o chamado “valor de livros” (valor contábil). Havendo diferença 
positiva, haverá o ágio (“goodwill”). O ágio, portanto, faz parte do custo de aquisição da empresa. 
De acordo com a legislação do imposto sobre a renda ainda em vigor, esse custo de aquisição, ou 
seja, o ágio, poderá ser utilizado para reduzir o valor do imposto a pagar quando o investimento na 
empresa adquirida deixar de existir, o que pode acontecer em duas situações, a saber: nova 
operação de venda da empresa adquirida (revenda) ou incorporação da empresa adquirida. 
No primeiro caso, o ágio será computado integralmente como custo do investimento, de modo a 
reduzir o ganho obtido nessa segunda venda. No segundo caso, o tratamento tributário está 
vinculado à motivação do ágio: reavaliação dos bens e direitos já contabilizados, reconhecimento de 
bens ou direitos intangíveis, que não haviam sido registrados contabilmente, e a expectativa de 
rentabilidade futura. 
Note-se que a regulamentação tributária para o caso de incorporação da empresa adquirida foi 
inscrita em uma lei de 1997, o que representa uma antecipação de 10 anos com relação às normas 
contábeis baseadas no IFRS. 

http://direito-trabalhista.com/2013/08/29/concedido-o-adicional-de-25-a-aposentado-por-idade-que-precisa-de-cuidador-24h/


 

O tratamento tributário do ágio, tal como descrito acima, permanece absolutamente inalterado, 
mesmo depois da adoção do IFRS pelo direito contábil brasileiro. O que mudou, então, com o novo 
padrão contábil brasileiro, fundamentado no padrão internacional? Em poucas palavras: a 
evidenciação do negócio, especialmente, com relação à formação do preço pago pela empresa 
adquirida. 
Em mais detalhes: as regras contábeis (IFRS) determinam que seja evidenciada a atribuição do valor 
pago na aquisição da empresa para cada componente do negócio, isto é, quanto se pagou pelos bens 
e direitos existentes, quanto se pagou por eventuais bens e direitos intangíveis, não reconhecidos 
contabilmente, e quanto representa a expectativa de rentabilidade futura. Somente esta última 
parcela é considerada “goodwill” ou ágio. 
Faço uma advertência agora: a necessidade de evidenciação dos componentes do preço não significa 
que há a obrigatoriedade de atribuir, necessariamente, parcela do valor a cada um desses 
componentes. 
Pode acontecer de um determinado bem, tangível ou intangível, apresentar valor quando operado 
pela empresa adquirida, sob a antiga gestão, mas que, ao ser vendida a empresa, esse bem deixe de 
ter qualquer valor, o que implica que ele tem valor zero para o negócio – essa situação é muito 
comum no caso de marcas, na hipótese em que elas são abandonadas depois da aquisição da 
empresa. 
Em conclusão, a mudança fundamental da adoção do IFRS para a apuração do ágio foi a sua 
evidenciação. O tratamento tributário permanece exatamente o mesmo, porém, aproveita-se dessa 
evidenciação. 
Na questão tributária do ágio, então, podemos repetir o emissário de Dom João VI quando 
informava: “Está tudo como dantes, no quartel d’Abrantes”. 
Fonte Valor Econômico. Edison Fernandes 

 

CFC: Editada norma sobre trabalho de compilação de informações contábeis pelo 
contador ou auditor independente 
O Conselho Federal de Contabilidade (CFC) por meio da NBC nº 4.410/2013 - DOU 1 de 05.09.2013, 
estabeleceu as responsabilidades do profissional contratado para auxiliar a administração na 
elaboração e apresentação de informações financeiras históricas, sobre as quais não está envolvido 
qualquer tipo de asseguração, e para emitir seu relatório sobre o trabalho realizado. 
 
 
ESTADO NÃO PODE RESTRINGIR EMISSÃO DE NOTA FISCAL  
A 8ª Vara de Fazenda de Pública de São Paulo concluiu que a Secretaria de Fazenda de São Paulo não 
pode diminuir a autorização para impressão de notas fiscais devido a débito de empresa. De acordo 
com a juíza Simone Viegas de Moraes Leme a Secretaria a restrição impede o desenvolvimento das 
atividades econômicas da empresa. 
No caso, devido a um débito em aberto, a Secretaria de Fazenda de São Paulo reduziu a autorização 
de impressão de documentos fiscais (AIDF) de uma transportadora de 3 mil para apenas 50 por 
quadrimestre. Diante do acontecido, a empresa ingressou com ação com mandado de segurança 
com pedido de liminar para acabar com a restrição. A empresa foi representada pelo advogado Artur 
Ricardo Ratc, do Ratc & Gueogjian Advogados. 
De acordo com Ratc, a restrição de autorização de 50 documentos fiscais, quando a empresa operava 
com AIDF na quantidade de 3 mil, constitui cobrança coercitiva do estado, pois possui os mesmos 
efeitos de uma sanção política. "Tal restrição na autorização de apenas 50 documentos fiscais tem 



 

como objetivo a cobrança indireta de crédito tributário, sendo este meio ilegal e inconstitucional", 
diz. 
O advogado argumentou ainda que não há lei que permita este tipo de atuação da Secretaria de 
Fazenda e que esta diminuição configura abuso de poder, desvio de finalidade e violação à livre 
iniciativa prevista na Constituição Federal. De acordo com Ratc, o estado possui meios e formas de 
cobrar seus créditos por coerção judicial e legal nos moldes da Lei de Execução Fiscal (LEF). 
Seguindo jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, a juíza Simone Viegas de Moraes Leme 
acolheu a tese da empresa. Ela explicou que a administração possui outros meios para a cobrança de 
débitos e que a diminuição da autorização para impressos fiscais afronta também as súmulas 70 e 
547 do Supremo Tribunal Federal, impedindo o desenvolvimento das atividades econômicas da 
empresa. 
As súmulas consideram inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para 
cobrança de tributo e ilícito a autoridade proibir que o constribuinte em débito exerça suas 
atividades profissionais. 
Fonte: Revista Consultor Jurídico - 02.09.2013 
 
 
REFEIÇÕES EM SP VOLTAM A TER ICMS REDUZIDO 05/09/2013  
O fornecimento de refeições por bares, restaurantes e estabelecimentos similares volta a ter redução 
de 30% na base de cálculo de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O 
benefício ficou suspenso desde 23 de outubro de 2012 até hoje. 
Além disso, o Fisco paulista não poderá exigir o débito tributário daqueles que pagaram o ICMS, 
nesse período, com a redução. 
As determinações constam do Convênio ICMS do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) 
nº 103, publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira. A alíquota do imposto para o 
fornecimento de refeições em São Paulo é de 18%. 
A reinclusão de São Paulo no convênio começou a valer em 02/09/2013. 
 Fonte: Valor - 02/09/2013 
 
Na Reunião de (04/09/2013) no CEDFC, uma das perguntas foi a seguinte: 
“Em qual momento devemos reconhecer a Receita para apuração dos impostos a Venda 
para entrega futura CFOP 5.922.” 
Bom primeiramente o anexo V do Regulamento do ICMS tipifica o CFOP 5.922: 
5.922 6.922 Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega 
futura  
Classificam-se neste código os registros efetuados a título de simples faturamento decorrente de 
venda para entrega futura.  
Então fiquei de enviar as minhas considerações sobre o assunto, pois bem conforme combinado, vou 
aqui tentar discorrer o nosso entendimento sobre o FATURAMENTO ANTECIPADO e VENDA PARA 
ENTREGA FUTURA. 
 
Definições 
FATURAMENTO ANTECIPADO ocorre quando a empresa vendedora emite a Nota Fiscal ou Nota 
Fiscal Fatura, com a concordância do comprador, correspondente: 
a venda de um bem que ainda não foi produzido; 
a venda de uma mercadoria que ainda não foi adquirida do fornecedor, para revenda; ou 
a prestação de um serviço, que ainda não foi efetuado. 
 



 

O interesse do comprador, na maioria dos casos, é o de garantir o fornecimento do bem pelo 
vendedor. O comprador pode reforçar essa garantia fazendo, adicionalmente, um adiantamento 
parcial ou total, sobre o faturamento antecipado. 
 
VENDA PARA ENTREGA FUTURA, ocorre quando a empresa vendedora negocia bens que estão em 
seu estoque, ou seja, bens já produzidos ou adquiridos, que por interesse ou conveniência do 
comprador, continuam em posse da empresa vendedora que, nessa hipótese, será uma mera 
depositária dos referidos bens. 
 
Então qual a diferença entre FATURAMENTO ANTECIPADO e VENDA PARA ENTREGA FUTURA? 
 
A diferença reside no fato da empresa vendedora possuir ou não os bens em seus estoques; outra 
diferença importante é que, no FATURAMENTO ANTECIPADO, o interesse comprador e garantir o 
fornecimento do bem pelo vendedor, enquanto que, na VENDA PARA ENTREGA FUTURA, o 
comprador já pode ter o bem adquirido, mas lhe interessa postergar o recebimento do mesmo. 
 
RECONHECIMENTO DA RECEITA. 
Em qualquer da hipótese (FATURAMENTO ANTECIPADO e/ou VENDA PARA ENTREGA FUTURA), a 
receita de venda ou de serviços somente deverá ser reconhecida na apuração do resultado do 
período quando, juridicamente, OCORRER A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM OU DA 
MERCADORIA VENDIDA (tradição) ou por ocasião da efetiva realização ou execução dos serviços. No 
caso da venda de bens, a empresa vendedora deverá: 
 
efetuar a entrega do bens (tradição real – Quando o comprador recebe efetivamente o bem 
adquirido); ou 
estar de posse dos bens a serem entregues (tradição consensual – Quando o bem é posto à 
disposição do comprador – é o caso da venda para entrega futura) 
 
No caso citado no item “b”, acima, a empresa deverá ainda, segregar os estoques colocados à 
disposição do cliente dos demais e, após o reconhecimento da receita, o vendedor não é mais 
proprietários dos bens, sendo tão somente um simples depositário dos bens que continuam na sua 
posse até o momento da sua efetiva entrega (tradição real). 
Então resumindo, no caso de FATURAMENTO ANTECIPADO, o reconhecimento da receita deverá ser 
efetuado quando ocorrer a entrega dos bens (tradição real) ou quando o bem estiver pronto e for 
colocado a disposição do comprador (tradição consensual), jamais no momento da emissão da Nota 
Fiscal; e no caso de VENDA PARA ENTREGA FUTURA, e reconhecimento da receita de vendas, bem 
como o respectivo custo, será efetuado no momento da emissão da Nota Fiscal correspondente, 
uma vez que houve a tradição consensual dos referidos bens. 
 
Comentários diversos sobre este assunto. 
A tradição real ou simbólica, prevista no antigo Código Comercial, não mais existe no Novo Código 
Civil, tendo sido revogada expressamente pelo Artigo 2.045 deste Diploma Legal. No novo Código 
Civil, a tradição na aquisição de propriedade móvel esta prevista no Título III (Da Propriedade), 
Capítulo III, Seção IV, Artigos nºs. 1267 e 1268. 
O Novo Código Civil, ao regular sobre as várias espécies de contrato de compra e venda, dispõe no 
Artigo 483 que a compra pode ter por objeto coisa atual ou futura. O Contrato de compra e venda 
que tiver por objeto a coisa futura está sujeito à condição, ou seja, se a coisa não vier a existir, o 
contrato fica sem efeito como se nunca houvesse sido firmado entre as partes. Nesta hipótese, se 
enquadra o faturamento ou a venda para entrega futura de mercadoria a ser produzida (faturamento 
antecipado); 



 

Na venda ou faturamento para entrega futura de mercadoria em estoque (já produzida), a receita 
terá que ser reconhecida na contratação da operação, porque o Artº 482 do Novo Código Civil dispõe 
que a compra e venda, quando pura (ou seja, não sujeita a condição futura), considerar-se-á 
obrigatória e perfeita desde que as partes concordarem no objeto e no preço; 
Na venda para entrega futura, a receita deverá ser apropriada em conta de resultado à media que for 
faturada a venda. Sem ter o produto em estoque, deverá ser apurado o resultado quando na compra 
do produto antecipadamente vendido.(Decisão de Consulta da 10ª RF nº 110/99 e da 6ª RF nº 
273/00); 
Adiantamento de Clientes por VENDA PARA ENTREGA FUTURA  – Ilegítima a exação a titulo de 
postergação da receitas quando verificada antecipação de recursos pelos clientes mediante a 
concessão de adiantamentos, ocorrendo a entrega dos produtos em exercício social posterior e 
reconhecida a receita de vendas correspondente nessa mesma época. Para efeitos de cômputo da 
receita no resultado sujeito à tributação, deverá ser considerado o exercício social em que se 
verificar a tradição dos bens comercializados, independentemente de recebimento antecipado 
(Acórdão da CSRF nº 01-2.945/00 – Publicado no DOU de 18-05-2000); 
FATURAMENTO ANTECIPADO e VENDA PARA ENTREGA FUTURA – No faturamento antecipado o 
recebimento do valor se deu antes da existência do bem a ser produzido ou da mercadoria a ser 
vendida, inobstante o estabelecimento do preço, o acordo de vontade e a definição do objeto. 
Contabilmente há recebimento antecipado. Na venda para entrega futura, embora presentes os 
mesmos requisitos, já existente o produto, os custos incorridos e apropriados, cabe o valor ser 
considerado no ano do negócio, embora num e noutro não tenha ocorrido a tradição. (Acórdão 1ª CC 
101-87.747/95 – Publicado no DOU de 26-02-1996); 
VENDA PARA ENTREGA FUTURA – O Contrato de compra e venda se perfaz quando as partes 
concordam quanto à coisa e ao preço. A tradição da coisa pode ser real ou simbólica. Uma vez 
perfeito o contrato, impõe-se seu reconhecimento pela contabilidade da empresa, 
independentemente da entrega real ser futura. Prevalecimento do regime de competência (Artigo 
187 da Lei nº. 6.404/76), ainda que não tenha havido o recebimento do preço, aspecto que não 
atinge o nascimento do direito e respectivas obrigações entre as partes contratantes (Acórdão 1ª CC 
103-9.051/89); 
 
Para embasar todo o procedimento acima descrito o Conselho de Contribuintes publicou o Acórdão 
1º CC 105-8.558/94 publicado no DOU de 04/11/96, Venda para entrega futura, a receita antecipada 
somente se caracteriza como “ganha”, para efeito de reconhecimento em conta de resultados, 
depois que o vendedor cumpra a sua prestação contratual, transferindo, pela tradição, a propriedade 
do bem ou da mercadoria. 
 
Dando continuidade ao assunto e acreditando que possamos concluí-lo, porém queremos deixar 
registrado neste ato que toda decisão sempre será do Administrador(a) da Empresa, pois todas as 
consequências recairá sobre ele(a), cabendo a nós darmos os melhores subsídios para uma boa 
tomada de decisão. 
 
A minha opinião é que devemos reconhecer a receita somente na entrega da Mercadoria, pois é 
neste momento que ocorre a transferência da propriedade.  
 
Vou aqui desenvolver um exemplo, comparando o Procedimento Atual, como sendo a prática que os 
nossos colegas do Centro de Estudo atualmente praticam, com o Procedimento Proposto, como 
sendo a minha sugestão na qual acredito que seja a mais adequada, onde veremos que o 
procedimento atual adotado pode agredir, ferir a capacidade contributiva da Empresa. 

 



 

Notas Fiscais Emitidas mês XXX   

CFOP's VALORES  PROCEDIMENTO 
ATUAL  

PROCEDIMENTO 
PROPOSTO 

5405 250.000,00   250.000,00   250.000,00  
5922 1.250.000,00   1.250.000,00     

      
FATURAMENTO  1.500.000,00   250.000,00  

      
CALCULO DOS 

IMPOSTOS     
PIS  9.750,00   1.625,00  

COFINS  45.000,00   7.500,00  
IRPJ  28.000,00   3.000,00  
CSLL  16.200,00   2.700,00  

      
TOTAL DOS 
IMPOSTOS  98.950,00   14.825,00  

 
Com base nos cálculos acima demonstrados podemos notar o quanto afeta o fluxo de Caixa, não 
levando em consideração eventuais desistências, ou cancelamentos por uma razão ou outra de 
projetos onde somos obrigados e devolver a quantia recebida. E caso identificarmos que houve em 
períodos anteriores recolhimento a maior, devemos refazer os cálculos e solicitar as devidas 
compensações através do PerDcomp, compensando com débitos futuros. 
 
Fazendo algumas comparações entre os Regulamentos do ICMS; Regulamento do IPI; Atos do IR e CS, 
vamos identificar que há, neste caso, alguma uniformidade de procedimentos, o que na maioria dos 
casos sempre há alguma divergência entre as esferas. 
 
Então vejamos, o Regulamento do ICMS no seu Artigo 129 do Decreto nº 45.490/00 determina: 
 

Artigo 129 - Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal 
com indicação de que se destina a simples faturamento, vedado o destaque do valor do imposto (Lei 
6.374/89, arts. arts. 32, III, e 67, § 1º, e Convênio de 15-12-70 - SINIEF, art. 40, na redação do Ajuste 
SINIEF-1/87). (Redação dada ao art. 129 pelo inciso II do art. 1º do Decreto 48.475 de 28-01-04; DOE 
29-01-04; efeitos a partir de 1º-02-04). 
 
O Regulamento do IPI no seu Artigo 187 do Decreto nº 7.212/10 tipifica: 
Lançamento Antecipado 
 
Art. 128. Será facultado ao sujeito passivo da obrigação tributária antecipar os atos de sua 
iniciativa, para o momento: 
I - da venda, quando esta for à ordem ou para entrega futura do produto (Lei nº 4.502, de 1964, art. 
51, inciso II); ou 
II - do faturamento, pelo valor integral, no caso de produto cuja unidade não possa ser transportada 
de uma só vez (Lei nº 4.502, de 1964, art. 51, inciso I). 
 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/lei_6374/lei024.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/decretos/dec48475.htm


 

Com relação ao IRPJ existe um Parecer Normativo do Coordenador do Sistema de Tributação (PN 
CST) 73 de 1973, que abaixo vou transcrever na sua integra, que vem justamente corroborar com 
tudo que descrevemos, pois vem RATIFICAR o nosso entendimento e por consequência estendemos 
os mesmos entendimentos do IRPJ para a CSLL. 
 
Agora com base no Anexo V do Regulamento do ICMS, Decreto nº 45.490/00, vamos perceber que o 
CFOP utilizado na emissão da Nota Fiscal tanto na Venda Antecipada como na Venda para Entrega 
Futura, devemos utilizar os CFOP’s : 
 
5.922 – para operações dentro do Estado e 
6.922 – para operações fora do Estado 
 
E foi criado o CFOP 5.117 ou 6.117, justamente para reconhecer o Faturamento e a entrega do Bem, 
para caracterizar de fato o FATURAMENTO: 

 
5.117 6.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para 
entrega futura  
Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, que não 
tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, quando da saída real da 
mercadoria, cujo faturamento tenha sido classificado nos códigos 5.922 ou 6.922 - "Lançamento 
efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura".  

 
 

PN CST 73/73 - PN - Parecer Normativo COORDENADOR DO SISTEMA DE 
TRIBUTAÇÃO - CST nº 73 D.O.U.: 13.08.1973 
EMENTA - A receita, decorrente de contrato 
de compra e venda, deve ser considerada 
auferida quando efetivada juridicamente a transferência da propriedade do bem. 
 
1. Quando o contrato convencionado for o de empreitada de obra, considera-se auferida a receita:  
a) por ocasião da entrega e aceitação de cada unidade sejam relativas à mesma obra;  
b) quando da entrega da obra, no caso de contrato de execução única;  
c) por ocasião da conclusão e entrega final da obra empreitada, ou periodicamente (para apuração 
de resultados anuais), segundo a opção permitida no art. 210. do Regulamento do Imposto de Renda, 
caso o contrato de empreitada tenha como objeto a construção civil.  
Segundo disposições dos arts. 191 e 197 do Código Comercial, o contrato de compra e venda reputa-
se perfeito e acabado no momento em que as partes concordam no preço, na coisa e nas condições, 
ficando o vendedor obrigado a entregar ao comprador a coisa vendida e este a pagar o preço na 
forma estipulada.  
2. Configurando-se a situação supramencionada, o produto da venda deve ser contabilizado na 
conta de receita do ano por ocasião da transferência da propriedade do bem vestido, na forma da 
legislação comercial.  
3. O assunto foi abordado no Parecer Normativo CST nº 75/72, relativamente às vendas a termo, 
considerando-se então, coincidentes, o faturamento e a tradição das mercadorias.  
4. Por oportuno, entretanto, cabe analisar os efeitos.decorrentes da execução contratual tanto em 
relação à compra e venda como a empreitada, focalizando, de forma mais genérica, o momento em 
que o produto da operação deve ser registrado na conta de receita do ano.  
5. Não há maiores dificuldades em se determinar o momento em que é apropriável a receita relativa 
às vendas a vista, pois a execução desses contratos, por parte do vendedor é imediata.  

 



 

6. Já as empresas que vendem a crédito - entrega da mercadoria antecipada em relação ao 
pagamento do preço - devem apropriar o produto da venda à conta de receita do ano por ocasião 
da transferência da propriedade do bem, eis que, então, as configura direito incondicional do 
vendedor para exigência do preço. (grifo nosso) 
7. Igualmente, em se verificando venda a termo, a receita auferida deve ser apropriada à mesma 
conta, também quando da transferência da propriedade da mercadoria, eis que somente nessa 
oportunidade se consolida a propriedade do adquirente. 
8. No caso do item anterior e em decorrência da legislação especifica de proteção à poupança 
popular (Lei nº 5.768, de 20.12.71, regulamentada pelo Decreto nº 70.951, de 09.08.72), 
excepcionalmente ocorrem algumas hipóteses em que, face à omissão do prestamista, a empresa 
vendedora se apropria definitivamente de parte do preço, independentemente da tradição de 
mercadoria, oportunidade, então, em que deverá fazer o registro do correspondente valor na conta 
de receita do ano. 
9. Quando o contrato for o de empreiteira de obra, ocorre-nos duas situações cujo tratamento fiscal 
deverá ser diferenciado: 
a) a execução é seriada, isto é, o empreiteiro se obriga a produzir unidades autônomas, executando a 
obra em série e, então, o produto da operação tem que ser apropriado à conta de receita do ano por 
ocasião da entrega de cada unidade;  
b) a execução é única, isto é, as operações do contrato são realizadas em um só instante, caso em 
que a receita deverá ser registrada por ocasião da entrega da obra como um todo. 
10. Se a empreitada tiver como objeto a construção civil, a receita auferida poderá ser apropriada ao 
resultado do ano à época da entrega final da construção como um todo, ou periodicamente (para 
apuração de resultados anuais), segundo a opção da empresa na forma do artigo 210 do RIR. 
Existem outros Dispositivos Legais que poderíamos aqui descrevê-los, para referenciar e dar mais 
subsídio aos procedimentos aqui relatados, pois o assunto é vasto e necessário o debate. Pois bem, 
segue aqui esta pequena contribuição para que a mesma possa ser implementada, corrigida, em fim, 
debatida, pois assim procedendo vamos aprimorando o nosso entendimento cada vez mais. 
 
Aparecido Diniz de Moraes –Ex presidente do CEDFC- Frequentador  
Acerta Controles Contábil & Fiscal Ltda. 
Como disse Diniz, o assunto por esse comentário não se esgota, caso tenham contribuição para 
implementar e melhorar o entendimento por favor nos enviem para que publiquemos em nossa 
manchete. 
 
CEDFC-ENVIADO POR JOÃO ANTUNES. 
 
Entendo o seu ponto de vista, mas existe alguns questionamentos que o que vai definir a tributação é 
a disposição da mercadoria para o cliente e não a sua entrega. 
 
Portanto na venda para entrega futura a mercadoria já esta fabricada e é tributada na emissão da 
Nota, diferente da venda antecipada como você menciona. 
 
A discussão é longa pois existem inúmeros entendimentos mas eu sigo o mais prudente. Segue anexo 
outro comentário. 
 
  
FATURAMENTO ANTECIPADO E VENDAS PARA ENTREGA FUTURA 
 
Saiba Diferenciar e não Antecipe Tributos Indevidamente 



 

 
Mauricio Alvarez da Silva* 
 
Ponto normalmente causador de dúvidas é o tratamento tributário e também contábil a ser 
dispensado às operações de faturamento antecipado e venda para entrega futura, não obstante 
serem bastante diferentes em sua essência. 
 
As vendas para entrega futura, em regra, representam vendas efetivamente concluídas, porém por 
conveniência ou necessidade do adquirente as mercadorias serão efetivamente entregues em data 
posterior. Para fins contábeis a receitadeve ser reconhecida no momento da transação em conta de 
Receita Bruta de Vendas, em que pese à transferência da posse se dar ulteriormente. 
 
O faturamento antecipado, por sua vez, trata de vendas paras as quais o vendedor ainda não dispõe 
das respectivas mercadorias em função destas ainda virem a ser produzidas ou adquiridas. 
 
Esta é a diferença essencial, pois na venda para entrega futura a mercadoria fica a disposição do 
adquirente, enquanto no faturamento antecipado isto não ocorre. Portanto, na primeira hipótese 
deve-se reconhecer a receita de imediato, pois houve a transmissão da propriedade, entretanto na 
segunda a vendedora apenas assumiu um compromisso de disponibilizar o produto futuramente, sob 
pena de declinar a operação. 
 
A figura do faturamento antecipado normalmente é utilizada para documentar adiantamentos 
efetuados pelo cliente, pois a receita somente será realizada quando houver a transmissão do 
produto. Assim, contabilmente os valores recebidos nestas circunstancias devem ser tratados como 
adiantamentos de clientes, no passivo. 
 
Na seara tributária, temos que nas vendas para entrega futura a receita é reconhecida para fins de 
tributação no ato da emissão da nota fiscal. Nas hipóteses de faturamento antecipado, a receita será 
reconhecida para fins de tributação quando da efetiva entrega do bem. 
 
Nesse sentido temos diversas Soluções de Consulta que pacificam o assunto, conforme se 
exemplifica através das seguintes ementas: 
 
FATURAMENTO ANTECIPADO. RECONHECIMENTO DA RECEITA. REGIME DE COMPETÊNCIA. No caso 
de faturamento antecipado, assim entendido o faturamento realizado em situações nas quais o 
contribuinte não possua ainda disponível para entrega o bem objeto do contrato de compra e venda, 
a receita deverá ser  computada  no  período  de  apuração  em  que  o bem for produzido (ou for 
adquirido, no caso de revenda), ficando disponível para o comprador, quando integrará a base de 
cálculo da Cofins. Se a produção do bem negociado for contratada mediante a execução de etapas 
autônomas, a conclusão de cada etapa, com a entrega da correspondente parcela produzida ao 
adquirente, demandará a apropriação da correspondente receita e seu oferecimento à tributação 
pela contribuição,  tenha  ou  não  ocorrido  o respectivo recebimento do montante devido pela 
parte entregue. (Solução de Consulta RFB no 08, de 07.01.2009) 
 
VENDA PARA ENTREGA FUTURA. O contrato de compra e venda se perfaz quando as partes 
concordam quanto à coisa e ao preço. A tradição da coisa pode ser real ou simbólica. Uma vez 
perfeito o contrato, impõe-se seu reconhecimento pela contabilidade da empresa, 
independentemente de a entrega real ser futura.  Prevalecimento do regime de competência (art. 
187  da  Lei das S/A), ainda que não tenha havido o recebimento do preço, aspecto que não atinge o 



 

nascimento do direito e respectivas obrigações entre as partes contratantes. (Acórdão do 1º 
Conselho de Contribuintes 103-9.051/89) 
 
Saber distinguir corretamente as duas operações é importante para não incorrer em erro e antecipar 
desnecessariamente desembolsos tributários. 
 
  
Quanto ao IPI segue: 
 
VENDA PARA ENTREGA FUTURA 
Considerações Tributárias - IPI 
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1. Introdução  
 
A Operação de Venda para Entrega Futura, consiste no fato de haver um faturamento antecipado do 
valor da mercadoria e uma posterior entrega da mesma, na data estabelecida na transação comercial 
acordada entre vendedor e comprador e que pode ocorrer devido a aspectos variados.  
 



 

O prazo de entrega da mercadoria dependerá apenas do que for estabelecido no contrato entre as 
partes, podendo ser pré-determinado ou não.   
 
2. Destaque Antecipado do Imposto   
 
Nos casos de venda para entrega futura, é facultada a emissão da Nota Fiscal e o destaque 
antecipado do IPI, Desta forma ficará a critério do contribuinte emissão do documento fiscal relativo 
ao faturamento antecipado, bem como efetuar o destaque do IPI no mesmo. 
 
Entretanto, caso o contribuinte opte por incluir o valor do IPI no total cobrado antecipadamente, 
será obrigatória a emissão do documento fiscal, conforme determina o art. 336 do Regulamento do 
IPI, aprovado pelo RIPI - Decreto nº 4.544/2002. Neste caso, será necessário o destaque do IPI no 
documento fiscal. 
 
Quanto à opção de antecipar o lançamento do imposto encontra amparo legal no art. 128 do 
RIPI/2002. 
 
3. Momento de Ocorrência do Fato Gerador 
 
Constitui-se como o momento de ocorrência do fato gerador do IPI a saída da mercadoria do 
estabelecimento industrial, e não o faturamento desta mercadoria.   
 
4. Procedimentos Para a Entrega Efetiva da Mercadoria  
 
Na Nota Fiscal relativa à entrega efetiva da mercadoria entregue antecipadamente, deve o 
fornecedor fazer a indicação, no Campo "Dados Adicionais", do número, série, se houver, e data da 
nota fiscal originária, bem como o valor dos produtos e do IPI destacado antecipadamente.   
 
5. Apropriação do Crédito  
 
De acordo com o disciplinado no art. 190, parágrafo 2º, do RIPI/2002, mediante as informações 
contidas na Nota Fiscal, o adquirente da mercadoria, se for o caso, irá se apropriar do crédito do 
imposto relativamente à operação, porém o crédito somente poderá ser apropriado quando do 
recebimento efetivo da mercadoria, ainda que o imposto tenha sido destacado já quando do 
faturamento antecipado.  
 
Importante observar que, diferentemente do IPI, o ICMS não pode ser destacado antecipadamente. 
No entanto, ocorrerão casos em que o IPI compõe a base de cálculo do ICMS – salvo nos casos em 
que a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou à 
comercialização, configurar fato gerador de ambos os impostos. Nestas hipóteses, a informação do 
IPI no documento fiscal será necessária para que possa compor a base de cálculo do ICMS 
corretamente.  
 
6. Cancelamento da Operação Após ter Ocorrido o Faturamento Antecipado   
 
Caso venha a ser necessário o cancelamento da operação, depois de ter ocorrido o faturamento 
antecipado, o vendedor poderá efetuar a compensação, em sua escrita fiscal, do imposto pago 
antecipadamente, na forma prevista no art. 207 do RIPI/2002.  
 



 

Nestes casos, não há que se falar em emissão de nota fiscal de entrada para cancelar a operação, 
nem tampouco de nota fiscal de devolução por parte do adquirente.  
 
Diante desta situação, será o bastante o vendedor solicitar do adquirente uma declaração, 
informando que desistiu do negócio contratado anteriormente. Esta declaração constituirá meio de 
prova, para futura comprovação ao fisco, se necessária, de que a operação foi efetivamente 
cancelada.  
 
Diante disto, será importante que, nesta declaração, constem todos os dados relativos à nota fiscal 
emitida como venda para entrega futura, bem como os motivos do cancelamento do negócio.  
 
7. Procedimentos para a Emissão dos Documentos Fiscais  
 
7.1. Emissão da Nota Fiscal, relativa ao simples faturamento   
 
A nota fiscal de faturamento deverá ser emitida: 
 
CFOP 5.922, em se tratando de operação interna, ou, 
 
CFOP 6.922, em se tratando de operação envolvendo pessoas situadas em diferentes Unidades da 
Federação.  
 
Natureza da Operação: Deverá ser “Simples Faturamento – Venda Com Tradição Futura”.  
 
Nota: Nos dados adicionais da nota fiscal poderão ser consideradas as informações complementares, 
como o prazo de entrega da mercadoria, caso seja acertado previamente.  
 
 7.2. Emissão da Nota Fiscal, relativa à entrega efetiva da mercadoria  
 
Na 2ª Nota Fiscal que trata da entrega efetiva da mercadoria, em se tratando de mercadoria de 
fabricação própria, devem ser utilizados os códigos: 
 
CFOP 5.116, em operações internas, ou, 
 
CFOP 6.116, em operações interestaduais.  
 
Natureza da operação: “Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para 
entrega futura”  
 
7.3 Emissão da Nota Fiscal no Caso de Mercadorias Adquiridas de Terceiros  
 
Nesta situação deverão ser utilizados os códigos: 
 
CFOP 5.117, nas operações internas, ou, 
 
CFOP 6.117, para operações interestaduais.  
 
Natureza da operação: “Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de 
encomenda para entrega futura.”  
 



 

Nota: Importante constar, na nota fiscal de remessa, no campo “Dados Adicionais”, o número, a 
série, se houver, e a data da nota fiscal originária, bem como o valor dos produtos e o valor do IPI 
destacado antecipadamente, em sendo o caso.   
 
Se for o caso de entrega parcelada de mercadoria faturada anteriormente, será interessante que 
também esta informação seja indicada no campo “dados Adicionais” da nota fiscal.   
 
8. Escrituração dos Documentos Fiscais   
 
8.1. Escrituração pelo Remetente   
 
Ao emitir a nota fiscal relativa ao faturamento antecipado, caso contenha o destaque do IPI, deverá 
ser escriturada normalmente no livro Registro de Saídas, nas colunas próprias – “Documento Fiscal”, 
“Valor Contábil” e "IPI - Valores Fiscais - Operações Com Débito do Imposto".  
 
Nesta situação, a nota fiscal relativa à entrega efetiva da mercadoria será escriturada somente nas 
colunas “Documento Fiscal” e “Observações”, com a indicação, nesta coluna, do número, da série, se 
for o caso, e da data do documento fiscal relativos à nota fiscal de simples faturamento.  
 
Caso não ocorra a cobrança do IPI já quando do faturamento antecipado, a situação acima se 
inverterá, com o lançamento da nota fiscal relativa ao faturamento na coluna “Observações”, e da 
nota fiscal relativa à remessa nas colunas próprias.   
 
8.2. Escrituração pelo Destinatário   
 
Em relação ao adquirente, caso haja direito ao crédito do imposto, o mesmo somente poderá ser 
apropriado quando da entrada efetiva da mercadoria no estabelecimento - independente do IPI ser 
pago antecipadamente pelo vendedor ou não.  
 
Desta forma, a nota fiscal relativa ao faturamento antecipado deverá ser escriturada somente nas 
colunas “Valor Contábil” e “Observações”.   
 
Já em relação à nota fiscal de entrada efetiva da mercadoria, será escriturada nas colunas próprias – 
“Documento Fiscal”, “Valor Contábil” e "IPI - Valores Fiscais - Operações Com Crédito do Imposto", 
caso o adquirente faça jus à apropriação do crédito do imposto (as hipóteses em que haverá direito 
ao crédito encontram-se elencadas no art. 164 do RIPI/2002), ou “Documento Fiscal”, “Valor 
Contábil” e "IPI - Valores Fiscais - Operações Sem Crédito do Imposto - Outras”, caso o adquirente 
não faça jus à apropriação do crédito.  
 
Fundamentos Legais: Os citados no texto 
 
João Antunes Alencar..Volpi Contjet 

 
CONSULTAS SOLUCIONADAS PELA RECEITA FEDERAL 
Hiromi Higuchi* 
As soluções de consultas dadas pela Receita Federal somente se aplicam aos respectivos consulentes 
mas fornecem orientações que podem ser seguidas pelos demais contribuintes. Com isso, serão 
analisadas e comentadas as soluções mais interessantes, aplicáveis para inúmeros contribuintes. 
PIS E COFINS SOBRE VENDA PARA ENTREGA FUTURA 



 

A decisão nº 88 da 8ª RF (DOU DE 08-06-01) diz que a receita decorrente de venda para entrega 
futura deverá ser apropriada quando ocorrer o seu faturamento. A legislação prevê exceção a essa 
norma no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, admitindo-se a aplicação 
do regime de caixa para fins da incidência da COFINS, desde que o mesmo critério seja adotado em 
relação ao imposto de renda pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro. 
A solução de consulta, para efeitos de incidência das contribuições para o PIS e COFINS, não fez 
qualquer distinção quanto à disponibilidade ou não de mercadoria ou produto porque a base de 
cálculo é a receita bruta. Há base de cálculo mesmo para os produtos a serem fabricados, desde que 
tenham sido faturados. 
O mesmo procedimento não é aplicável na cobrança do imposto de renda com base no lucro real, 
quando a mercadoria não foi adquirida ou o produto não foi ainda fabricado. Neste caso, o 
faturamento não gera a obrigação de reconhecer a receita na determinação do lucro real. 
PIS E COFINS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PARA RESIDENTES NO EXTERIOR 
A solução de consulta nº 201 da 7ª RF (DOU de 20-09-01) diz que a princípio, incluem-se na base de 
cálculo das contribuições para o  PIS/PASEP e COFINS todas as receitas da pessoa jurídica, 
ressalvadas as exceções legalmente previstas. Em se tratando de receita decorrente da prestação de 
serviços a pessoa domiciliada no exterior, a isenção tem como pressuposto que a receita acarrete a 
entrada efetiva de divisas no País. Se a receita é percebida e fica depositada em conta bancária no 
exterior, inexiste o nexo direto entre a receita e a entrada da divisa, sendo, pois, inaplicável a 
isenção. 
O art. 111 do CTN dispõe que interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre 
outorga de isenção. A interpretação literal do inciso III do art. 14 da MP nº 2.158-35, de 24-08-01, 
deve ter exceções nos casos em que a falta de ingresso de divisas evita, também, a saída de divisas 
para não prejudicar as empresas brasileiras. Isso ocorre principalmente nas áreas de serviços 
técnicos como engenharia. 
Na execução de serviços de engenharia de pouca duração no exterior não é constituída filial nem 
controlada mas ocorrem custos e despesas a serem pagas no exterior. Com isso, parte da receita em 
moeda estrangeira permanece em bancos no exterior. Se a totalidade das receitas viesse ao Brasil, 
na remessa ao exterior de divisas para pagamento de custos e despesas teria incidência de CPMF, 
IOF e imposto de renda na fonte, cujo ônus seria maior que a isenção de PIS e COFINS. 
PAGAMENTOS OU CRÉDITOS PARA BENEFICIÁRIOS NO EXTERIOR 
A solução de consulta nº 227 da 7ª RF (DOU DE 11-10-01) enquadrou os pagamentos a título de 
direitos autorais para residentes na Hungria, país que mantém o acordo com Brasil para evitar a 
dupla tributação de renda, como rendimentos de royalties. Com isso a alíquota do imposto de renda 
na fonte, tanto pelo acordo como pelo art. 3º da MP nº 2.159-70/01, é de 15%. Sendo royalties há 
incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE à alíquota de 10% na forma 
do art. 8º do Decreto nº 3.949, de 03-10-01. 
A decisão nº 200 da 8ª RF (DOU de 18-09-01) diz que a importância paga ou creditada a título de 
royalty, a residente ou domiciliado no exterior, pela remuneração de contratos de licença de direitos 
de comercialização de programas de computador (software), sofre a incidência da CIDE, instituída 
pelo art. 2º da Lei nº 10.168, de 2000, por se tratar de pagamento pela “licença de uso”. 
Em se tratando de pagamento pela manutenção (atualização de versão) do programa de computador 
(software) e treinamento de pessoal, por se tratar de rendimentos decorrentes da prestação de 
serviços ficam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% e, não sofrem a 
incidência da CIDE. 
A consulta versa sobre contratos de licença de direitos de comercialização de software, isto é, 
reprodução de cópias no Brasil para comercialização. A remuneração enquadra-se como royalties, 
ainda que o contrato de licença de software seja para uso próprio por tratar-se de remuneração pela 
cessão de direitos. A incidência da CIDE ocorre, também, por tratar-se de licença de uso na forma do 
art. 2º da Lei nº 10.168/00. 



 

Os serviços técnicos prestados para manutenção ou atualização de programas de computador não 
transferem tecnologia. Com isso não há incidência da CIDE mas a alíquota do imposto de renda na 
fonte é de 25%. Os serviços técnicos que transferem tecnologia tem incidência de CIDE no 
pagamento ou crédito de remuneração mas a alíquota do imposto de renda é de 15%. 
A decisão nº 182 da 8ª RF (DOU de 18-09-01) diz que a remuneração periódica (royalty) paga ou 
creditada a residente ou domiciliada no exterior, pela licença de uso da marca, associada ao direito 
de distribuição exclusiva de produtos ou serviços, bem como do direito de uso de tecnologia de 
implantação e administração de negócio, no sistema de franquia, está sujeita à incidência da 
contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE. 
No DOU de 17-10-01 foram publicadas as soluções de consultas nº 99, 102 e 103 da 6ª RF dizendo 
que a partir de 01-01-2001, e enquanto persistir a cobrança da CIDE instituída pela Lei nº 
10.168/2000, a alíquota do imposto de renda na fonte sobre a remessa de rendimentos de serviços 
prestados para o exterior, com ou sem transferência de tecnologia, fica reduzida para 15%. Diz ainda 
que os valores pagos ou creditados em pagamento de serviços prestados, com ou sem transferência 
de tecnologia, estão sujeitos ao pagamentp da CIDE, à alíquota de 10%. 
A decisão contraria o art. 2º da Lei nº 10.168/00 e o art. 8º do Decreto nº 3.949/01. O pagamento ou 
crédito de valor por serviços prestados, sem transferência de tecnologia, não está sujeito à CIDE e 
consequentemente a alíquota do imposto de renda na fonte é de 25%. 
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO DE SÓCIO NO JAPÃO 
A decisão nº 400 da 8ª RF (DOU de 05-02-98) solucionou consulta definindo que os juros sobre o 
capital próprio de que trata o art. 9º da Lei nº 9.249/95, pagos ou creditados para sócio residente no 
Japão, não se enquadram no art. 10 da Convenção para evitar a dupla tributação em matéria de 
imposto de renda, firmada entre Brasil e aquele país. Com isso a alíquota aplicável do imposto pe de 
15% e não de 12,5. 
O DOU de 17-10-01 publicou duas soluções de consultas da 6ª RF, uma com o nº 76 e outra de nº 
157. A solução de consulta nº 76 diz que os juros sobre o capital próprio, pagos ou creditados, a sócio 
residente no Japão, não se enquadram no art. 10 da Convenção Brasil / Japão, sendo, portanto 
tributados à alíquota de 15%. A solução de consulta nº 157 diz que altera a de nº 76/2001 e define 
que a tributação dos juros sobre o capital próprio, pagos ou creditados, a sócio residente no Japão 
será a alíquota de 12,5%. 
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PELO SISTEMA POOL 
A decisão nº 27 da 8ª RF (DOU de 06-04-01) diz que no caso de administração de imóveis através do 
denominado Sistema Pool, cabe à administradora a retenção e o recolhimento do imposto de renda 
na fonte incidente sobre os valores que pagar a beneficiários pessoas físicas, a título de aluguel. 
A administração pelo Sistema Pool tem aumentado bastante em razão da euforia na construção e 
comercialização de flat. A fiscalização da Receita Federal tem encontrado alguma dificuldade no 
enquadramento dos rendimentos auferidos pelas pessoas físicas proprietárias de flat. Isso porque a 
forma de administração varia muito. 
A solução de consulta está se referindo ao caso de imóveis pertencentes a pessoas físicas que 
passam a ser administrados pelo Sistema Pool, sendo que os rendimentos continuam pertencentes a 
pessoas físicas. O imposto de renda na fonte mediante aplicação da tabela progressiva é retido e 
recolhido pela empresa administradora. Os rendimentos são tributáveis na declaração de ajuste 
anual das pessoas físicas. 
Os grandes empreendimentos de flats são administrados com inovações pelas empresas hoteleiras 
de renome internacional. As inovações ocorrem com a constituição de sociedade em conta de 
participação - SCP, sendo sócia ostensiva a empresa adminstradora e sócios ocultos as pessoas físicas 
proprietárias de imóveis. 
A tributação dos rendimentos de imóveis na SCP é irregular porque as propriedades dos imóveis não 
foram transferidas de pessoas físicas para a SCP. Com isso, os rendimentos continuam sendo das 
pessoas físicas. Se os rendimentos pudessem ser tributados na SCP, o ônus tributário seria maior que 



 

na pessoa física porque na pessoa jurídica teria a incidência de 15% de IRPJ, 10% de adicional, 9% de 
CSLL, 0,65% de PIS e 3% de COFINS. 
Algumas administradoras de flats chegam ao absurdo de constituir sociedade em conta de 
participação – SCP com condomínio de prédio. Este, apesar de inscrito em CNPJ não tem 
personalidade jurídica para ser sócia oculta. O contrato de SCP é nulo porque o condomínio de 
prédio não tem capacidade jurídica para figurar em contratos. 
REDARF PARA MUDANÇA DE FORMA DE TRIBUTAÇÃO 
A legislação em vigor não permite mudar a forma de tributação de lucro presumido para lucro real 
ou desta para aquela forma. A opção exercida no primeiro pagamento do imposto de renda ou da 
CSLL em cada período de apuração é definitiva. Inúmeras empresas procuram fazer o REDARF, isto é, 
retificação do código de pagamento de tributo para viabilizar a mudança da forma de tributação. 
A solução de consulta nº 216 da 8ª RF (DOU de 01-10-01) diz que a pessoa jurídica não poderá 
utilizar-se da retificação do DARF (REDARF) prevista na Instrução Normativa nº 48/95 para, através 
da substituição dos códigos, alterar sua opção da forma de apuração do lucro para determinação do 
imposto de renda e da CSLL. Para impedir que erros de fato prejudiquem os contribuintes, os pedidos 
de REDARF serão analisados isoladamente pela Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona a 
empresa. 
ESTORNO DE RESERVA DE REAVALIÇÃO 
A solução de consulta nº 182 da 7ª RF (DOU de 18-09-01) diz que o estorno da reserva de reavalição, 
lançado a crédito de conta de Ativo Imobilizado, constitui Provisão para Ajuste do Custo de Ativos ao 
valor de mercado, indedutível a partir de 01-01-96 na determinação do lucro real e da base de 
cálculo da CSLL. 
A decisão não encontra base legal porque o estorno da reserva de reavaliação a débito dessa conta e 
crédito da parcela do ativo reavaliado não afeta a conta de resultado. Logo, não há que falar em 
indedutibilidade de despesa. 
A mesma 7ª RF, na decisão nº 310 (DOU de 23-03-99) diz que o estorno de reserva de reavaliação 
feita e ainda não realizada, procedente de nova reavaliação, não se configura em procedimento 
ensejador de realização tributável, dado que não se enquadra dentre as hipóteses definidas na 
legislação para esse fim. 
O 1º Conselho de Contribuintes, também, decidiu pelo ac. nº 101-91.486/97 no DOU de 19-11-97, 
que o estorno do valor correspondente a reavaliação de bens no ativo, simultaneamente com o 
estorno do valor da reserva de reavaliação no passivo, com redução do montante do patrimônio 
líquido, não implica a realização da referida reserva. 
INCENTIVOS FISCAIS DOS PROJETOS AUDIOVISUAIS 
Na época da entrega de declarações de rendas das pessoas jurídicas surgem indagações quanto à 
possibilidade ou não de efetuar aplicações em projetos audiovisuais, nos meses que antecedem a 
entrega da DIPJ, e gozar do benefício fiscal da dedução do imposto de renda devido do período de 
apuração findo. 
A solução de consulta nº 155 da 7ª RF (DOU de 18-09-01) diz que a partir de janeiro de 1996, com a 
vigência da IN nº 62, de 21-12-95, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da IN nº 56, de 18-07-94, 
não mais é possível a dedução, na declaração de rendimentos, de valores relativos à aplicação de 
recursos em projetos audiovisuais que sejam feitas após o encerramento do ano-base 
correspondente, como expressamente era autorizado pela antiga redação do § 1º do art. 2º da IN nº 
56, de 1994. 
 
*Hiromi Higuchi é graduado em Ciências Contábeis e Atuariais pela Faculdade de Ciências 
Econômicas de São Paulo, da Fundação Álvares Penteado, e em Direito e pelas FMU. É também autor 
dos livros Imposto de Renda das empresas – Interpretação e Prática, já na 27ª edição, e Lucro 
Imobiliário e Receita de Aluguéis (esgotado), ambos editados pela Ed. Atlas.  
E-mail: ir_publicacoes@yahoo.com.br 
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VENDA PARA ENTREGA FUTURA E FATURAMENTO ANTECIPADO 
Considerações Gerais 
ROTEIRO 
1. CONCEITO 
2. RECONHECIMENTO DA RECEITA 
3. DIREITO DA POSSE 
4. JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
5. SOLUÇÃO DE CONSULTA DA RFB 
6. CONTABILIZAÇÃO 
    6.1. Venda para Entrega Futura 
    6.2. Faturamento Antecipado 

1. CONCEITO 

Venda para entrega futura é a venda mercadoria já produzida ou adquirida, mas que, por 
conveniência ou interesse do comprador, continua em poder da vendedora, transformando-se esta 
em mera depositária da mercadoria vendida. 

Faturamento antecipado ocorre quando uma empresa vendedora emite nota fiscal e fatura uma 
mercadoria que ainda não produziu ou não adquiriu de seu fornecedor, com a anuência do 
comprador. 

2. RECONHECIMENTO DA RECEITA 

No faturamento antecipado deve ser contabilizada a receita somente no momento da entrega da 
mercadoria, mesmo porque ainda não existe o custo a ser com ela confrontado, ou seja, somente no 
momento da transição da mercadoria. 

Como ainda não possui os produtos a serem negociados, não pode ser reconhecida a receita, pois o 
que existe é o compromisso sobre uma venda a se realizar futuramente. 

Se ocorrer recebimento por conta da operação, contabilmente, o valor recebido deve ser classificado 
em conta do passivo circulante, como "Adiantamento de Clientes", pois reflete a obrigação da 
empresa para com o seu cliente. 

N venda para entrega futura é reconhecida a receita no momento de emissão da nota fiscal, 
independente da mercadoria ser entregue em data posterior. 

A legislação do Imposto de Renda, incorporando norma da legislação comercial, elege, como regra 
geral, o regime de competência para apuração do resultado das empresas, segundo o qual as 
receitas e as despesas devem ser reconhecidas contabilmente quando auferidas e incorridas, 
respectivamente, independentemente do efetivo recebimento ou pagamento. Artigos 177 e 187, § 1º, 
letras "a" e "b" da Lei nº 6.404/76; artigos 247, 248 e 274 do RIR/99 e Resolução CFC nº 750/1993. 

3. DIREITO DA POSSE 

A propriedade de uma bem ou mercadoria não se adquire pelo negócio jurídico antes da tradição. 

Tradição é: 

- quando o vendedor continua a possuir a posse da mercadoria; 



 

- quando o vendedor cede o direito de posse ao adquirente, estando a mercadoria em posse de 
terceiros (operação triangular); ou, 

- quando o comprador já está de posse da mercadoria, depois do negócio realizado. Artigo 1.267 da 
Lei 10.406/2002 (CC). 

A tradição pode se enquadrar em Real e Consensual: 

- Real é quando o comprador recebe efetivamente o bem adquirido. 

- Consensual quando o bem é posto à disposição do comprador (é o caso da venda para entrega 
futura). 

4. JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

Na venda para entrega futura, a receita deverá ser apropriada em conta de resultado na medida em 
que for faturada a venda. Sem ter o produto em estoque, deverá ser levada a conta de resultado 
quando da compra do produto vendido antecipadamente. Decisão da 10ª RF 110/99 - Venda para 
entrega futura. 

No faturamento antecipado o recebimento do valor se deu quando sequer ainda produzido o produto 
vendido, inobstante o estabelecimento do preço, o acordo de vontade e a definição do objeto. 
Contabilmente há recebimento antecipado. 

A receita, decorrente de contrato de compra e venda, deve ser considerada auferida quando 
efetivada juridicamente a transferência da propriedade do bem. PN CST 73/1973. 

5. SOLUÇÃO DE CONSULTA DA RFB 

Solução de Consulta nº 136, de 26 de novembro de 2010 

ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep 

EMENTA: FATURAMENTO ANTECIPADO. RECONHECIMENTO DA RECEITA. REGIME DE 
COMPETÊNCIA.  

No caso de faturamento antecipado, assim entendido o faturamento realizado nas situações em que o 
vendedor ainda não fabricou o bem que foi objeto do contrato de compra e venda, a receita da venda 
deverá ser computada no período de apuração em que o referido bem ficar disponível para o 
comprador, quando integrará a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep. 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 6.404/1976, art. 177 e art. 187, § 1º; Resolução CFC nº 750/1993, art. 
9º. 

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins 

EMENTA: No caso de faturamento antecipado, assim entendido o faturamento realizado nas 
situações em que o vendedor ainda não fabricou o bem que foi objeto do contrato de compra e 
venda, a receita da venda deverá ser computada no período de apuração em que o referido bem ficar 
disponível para o comprador, quando integrará a base de cálculo da Cofins. 

DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei nº 6.404/1976, art. 177 e art. 187, § 1º; Resolução CFC nº 750/1993, art. 
9º. 

http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6404_1976.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/res/ant/resolucao750_cfc_1993.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/lei/ant/lei6404_1976.asp
http://www.econeteditora.com.br/bdi/res/ant/resolucao750_cfc_1993.asp


 

SANDRO LUIZ DE AGUILAR 
Chefe da Divisão 

Solução de Consulta nº 39 de 28 de Fevereiro de 2007 

ASSUNTO: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte - Simples 

EMENTA: VENDA PARA ENTREGA FUTURA. RECONHECIMENTO DA RECEITA. REGIME DE 
COMPETÊNCIA. 

No caso de venda para entrega futura, em que o contribuinte possui o bem em estoque, a receita 
deverá ser computada no período de apuração da operação, pois o bem já está disponível ao 
comprador e a vendedora passa a ser mera depositária. 

FATURAMENTO ANTECIPADO. RECONHECIMENTO DA RECEITA. REGIME DE COMPETÊNCIA. 

No caso de faturamento antecipado, em que o contribuinte não possui ainda o bem, a receita deverá 
ser computada no período de apuração em que o bem for produzido ou for adquirido, no caso de 
revenda, ficando disponível para o comprador.  

6. CONTABILIZAÇÃO 

6.1. Venda para Entrega Futura 

Na empresa vendedora 

Emissão da NF de faturamento 
D - Cliente (Ativo Circulante) 
C - Receita de Vendas de Mercadorias (Conta de Resultado) 

Recebimento da venda 
D - Caixa / Bancos (Ativo Circulante) 
C - Clientes (Ativo Circulante) 

Entrega da mercadoria 
D - CMV (Conta de Resultado) 
C - Estoque (Ativo Circulante) 

Na Empresa Compradora 

Recebimento da NF de compra 
D - Mercadorias adquiridas para entrega futura (Ativo Circulante) 
C - Fornecedores (Passivo Circulante) 

Pagamento da NF 
D - Fornecedores (Passivo Circulante) 
C - Caixa / Bancos (Ativo Circulante) 

Recebimento das mercadorias 
D - Estoques - Mercadorias para Revenda (Ativo Circulante) 
C - Compras para Entrega Futura (Ativo Circulante) 

6.2. Faturamento Antecipado 



 

Na empresa vendedora 

Emissão da NF 
D - Clientes (Ativo Circulante) 
C - (-) Clientes  - Faturamento Antecipado (conta redutora do Ativo Circulante) 

Recebimento antecipado  
D - Caixa / Bancos (Ativo Circulante)  
C - Clientes (Ativo Circulante) 

Compra das mercadorias  
D - Estoque (Ativo Circulante) 
C - Caixa / Banco / Fornecedores (Ativo / Passivo Circulante) 

Entrega das mercadorias  
D - (-) Clientes  - Faturamento Antecipado (conta redutora do Ativo Circulante) 
C - Receita de Venda de Mercadorias (Conta de Resultado) 

Baixa do estoque  
D - Custo Mercadorias Vendidas (Conta de Resultado) 
C - Estoque (Ativo Circulante) 

Na empresa compradora 

Recebimento da NF 
D - Compras para Entrega Futura (Ativo Circulante) 
C - Fornecedores (Passivo Circulante) 

Pagamento da NF 
D - Fornecedores (Passivo Circulante) 
C - Caixa/Bancos (AC) 

Recebimento das mercadorias 
D - Estoques - Mercadorias para Revenda (Ativo Circulante) 
C - Compras para Entrega Futura (Ativo Circulante) 

Fundamentação Legal: Os mencionados no texto. 

Complementos enviados por João Antunes 

 
Procurando emprego? Não cometa erros  

 
Muitos candidatos reclamam da dificuldade de encontrar um emprego no mercado de trabalho. 
Talvez você esteja habituado a iniciar a busca por emprego da maneira convencional, ou seja, 
enviando currículos, mas precisa entender que o processo de busca de candidatos mudou dentro das 
próprias companhias. Por isso, se você quer facilitar o processo de busca, veja como as empresas 
estão recrutando candidatos atualmente e adapte seu método a essa realidade: 
 
1. De dentro. A nova filosofia das companhias é contratar alguém que eles já viram trabalhar, o que 
significa uma estratégia de baixo risco. Por isso, as organizações dão preferência para estagiários, 
profissionais freelancer ou que trabalham por contrato. Se você está em busca de novas 



 

oportunidades, ofereça seus serviços como profissional freelancer ou temporário, como trabalhador 
por contrato ou mesmo como consultor.  
 
2. Por provas. As empresas contratam candidatos que elas desconhecem apenas se eles conseguem 
provar sua utilidade para a companhia, tanto nas habilidades quanto nos comportamentos. Portanto, 
tenha sempre em mãos um portfólio com os seus melhores trabalhos. Lembre-se de adaptar essa 
apresentação para as necessidades da empresa a qual você está se candidatando. 
 
3. Por indicações. Os técnicos de recrutamento tendem a considerar com mais atenção profissionais 
indicados por outros confiáveis e competentes. Por isso, conversar com os seus amigos e pedir que 
eles indiquem você para as vagas disponíveis pode abrir muitas portas durante a sua busca. Lembre-
se apenas de dar o seu melhor para que seu amigo não fique com uma reputação negativa ao indicar 
você. 
 
4. Agências confiáveis. Embora estejam cada vez mais desacreditadas, as agências de emprego ainda 
exercem um papel importante no processo de recrutamento de candidatos. Por isso, vale a pena 
investir em agências de qualidade para entregar o seu currículo. 
 
 
5. Anúncios online. Com a expansão do uso da internet, cada vez mais companhias apostam nos 
recursos online para encontrar seus candidatos ideais. Os anúncios podem ser feitos no site ou nos 
perfis da empresa em rede sociais ou mesmo em comunidades de emprego e trabalho. Não deixe de 
acompanhar essas ferramentas. 
 
6. Por currículos. Por mais surpreendente que seja, a última opção da empresa é buscar currículos 
entregues diretamente na unidade. Isso acontece quando o técnico de recrutamento está 
desesperado por um profissional para preencher a vaga. Por isso, ainda que seja a opção menos 
utilizada, ainda pode ser útil para o seu mercado de trabalho. 
Fonte: Portal Universia 

 
 

Características do empreendedor de sucesso 
Antes de se iniciar no mundo empresarial é importante que o empreendedor realize uma 
autoavaliação, refletindo sobre aspectos de sua personalidade. 
 
O empreendedor é uma pessoa criativa, inovadora, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir 
objetivos. É aquele que desenvolve e realiza visões, usando-as para detectar oportunidades de 
negócios e tomar decisões moderadamente arriscadas. Ele cria um novo negócio em função do risco 
e da incerteza, com o propósito de conseguir lucro e crescimento, mediante identificação de 
oportunidade de mercado. 
 
Antes de se iniciar no mundo empresarial é importante que o empreendedor realize uma 
autoavaliação, refletindo sobre aspectos de sua personalidade. Qualquer que seja o negócio, ele 
necessita ter uma força sempre presente: a auto-motivação. 
 
Além de ser motivado, é necessário procurar desenvolver algumas características para ter sucesso 
como empreendedor. Entre elas: 
 
· Capacidade de assumir riscos: Os riscos fazem parte de qualquer atividade e é preciso 



 

 
aprender a administrá-los. Arriscar significa ter coragem para enfrentar desafios, ousar a 
execução de um empreendimento novo e escolher os melhores caminhos conscientemente. 
 
· Saber aproveitar oportunidades: O empreendedor tem que estar sempre atento e ser 
 
capaz de perceber, no momento certo, as oportunidades de negócio que o mercado 
 
oferece. 
 
· Conhecer o ramo do negócio: Quanto mais se dominar o ramo em que pretende atuar, 
maiores serão as chances de êxito. Se já tem experiência no setor, ótimo. Se não tem, é 
preciso investir em cursos, treinamentos, livros... 
 
· Ser organizado: O empreendedor deve ter senso de organização e capacidade de 
 
utilizar-se dos recursos de forma lógica e racional. A organização facilita o trabalho e 
economiza tempo e dinheiro. 
 
· Capacidade de tomar decisões: O empreendedor deve ser capaz de tomar decisões corretas 
no momento exato, estar bem informado, analisar friamente a situação e avaliar as 
 
alternativas para poder escolher a solução mais adequada. Essa qualidade requer vontade de 
vencer obstáculos, iniciativa para agir objetivamente, e confiança em si mesmo. 
 
· Ser líder: O empreendedor deve saber definir objetivos, orientar a realização de tarefas, 
 
combinar métodos e procedimentos práticos, incentivar pessoas no rumo das metas definidas 
e produzir condições de relacionamento equilibrado entre a equipe de trabalho em torno do 
empreendimento. Bons líderes tendem a ser pessoas que estão sempre somando alguma coisa 
a uma situação. 
 
· Ter talento: O empreendedor precisa ter talento e certa dose de inconformismo diante das 
 
atividades rotineiras para transformar simples ideias em negócios efetivos. 
 
· Ser independente: O empreendedor precisa soltar as amarras e, sozinho, determinar 
 
seus próprios passos, seus caminhos, decidir o rumo de sua vida enfim, ser seu 
 
próprio patrão. 
 
· Manter otimismo: O empreendedor nunca deixa de ter a esperança de ver seus projetos 
 
realizados, porque é bem informado, conhece o chão em que pisa e tem confiança em seu 
desempenho profissional. 
 
· Ser competitivo: Para o empreendedor se tornar competitivo em primeiro plano 



 

 
teremos que estar abertos às mudanças que acontecem ao redor do mundo e rever 
 
paradigmas. 
 
· Ter autoconfiança: A autoconfiança é um elemento importante para os negócios do 
 
empreendedor, ela pode fazer a diferença entre o seu sucesso e o fracasso de outro. 
 
· Possuir capacidade de aprendizagem: Discordâncias e conflitos são necessários e até 
 
desejáveis. Sem isso não existirá entendimento, sem entendimentos só se tomam decisões 
erradas. 
 
· Ser sensível a outros. 
 
· Ser assertivo e em agressivo em relação aos negócios, quando necessário. 
 
· Ter tendência a confiar nas pessoas. 
 
· Buscar a lucratividade continuamente. 
 
· E, ser entusiasmado com seu negócio. 
 
As características do comportamento empreendedor envolvem um conjunto de realizações 
(busca da oportunidade, ter iniciativa, correr riscos calculados, exigir qualidade e eficiência, 
ter persistência e comprometimento) e um conjunto de planejamento (busca de informações, 
estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos). O empreendedor 
associa visão (de sonhador, artista, inventor, planejador) com a ação (trabalhador e gerente de 
linha).  
 
Não basta ter uma boa formação acadêmica e ficar estagnado. O momento é de aprendizado 
permanente, de buscar uma capacitação profissional que facilite a realocação ou recolocação 
e/ ou montagem do próprio negócio. 
 
A capacidade de surpreender o cliente é considerada o diferencial dos empreendedores de 
sucesso. Por isso, o empreendedor precisa inovar na relação com o seu cliente. Um bom 
empreendedor sabe que o cliente é a razão de sua empresa existir. Por isso, deve-se exercitar a 
flexibilidade e deixar a criatividade fluir. Pessoas talentosas são aquelas que vivem seu 
tempo, são flexíveis, democráticas, curiosas, observadoras, atentas aos detalhes e que se 
negam a “envelhecer”. A inovação resgata a pessoa no trabalho e na vida. 
Fonte: Administradores 
 
5.03 ASSUNTOS SOCIAIS 
2ª Semana Paulista da Contabilidade 
Dias 20 e 25 de setembro de 2013, em sua sede, na cidade de São Paulo.  
Endereço: Praça Ramos de Azevedo, 202 – Centro – SP – 01037-010 
 



 

Iniciativa pioneira do Sindcont-SP, o evento entra na sua segunda edição com o objetivo de promover 
a educação continuada e fortalecer os valores dos profissionais da Contabilidade. 
 
http://www.sindcontsp.org.br/semanadacontabilidade/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.sindcontsp.org.br/semanadacontabilidade/


 

FUTEBOL  
Horário: sábados as 11.40hs  
Quadra G2-Playboll - Barra Funda  
Endereço: Av. Nicolas Boer, 66-Barra Funda Sp- 
Telefone: 36115518 
 
 
5.05 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 
6.01 CURSOS CEPAEC 

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS  

SETEMBRO/2013 
                      

DATA DESCRIÇÃO HORÁRIO  SÓCIO   NÃO SÓCIO  C/H PROFESSOR 

02 a 
09 

segunda a 
sexta 

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

05 quinta Contabilidade Básica na Prática 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Braulino José dos 

Santos 



 

05 quinta Trabalhando com textos no 
word 2010 

09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 

dependentes do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

06 sexta Custos e Formação de Preços 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Braulino José dos 

Santos 

09 segunda SPED contribuições 
(PIS/COFINS) 

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

Oliveira 

09   Procedimentos para 
Encerramento de Empresas 

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

09 segunda Lucro Real / Presumido – 
Apuração do IRPJ e da CSLL  

09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Wagner Mendes 

09 e 
11 

segunda e 
quarta 

ISS Legislação e Aspectos 
Práticos 18h30 às 22h R$ 200,00 R$ 360,00 7 Luiz Geraldo da Cunha 

09 e 
16 sgunda Contabilidade para Não 

Contadores 
09h30 às 

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

11 quarta Produtos Importados – FCI – 
ICMS 4% 

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

Oliveira 

12 quinta Utilizando Macros no Excel 09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 

dependentes do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

13   Procedimentos para Alterações 
Contratuais 

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

13 e 
14   

Capacitação gerencial para 
resultados: técnicas, habilidades 
e competências para a gerencia. 

09h às 18h R$ 285,00 R$ 510,00 16 Sergio Lopes 

14 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 

14 e 
21 sabado Escrituração Fiscal Básico  

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

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

Oliveira 

16 segunda Procedimentos para Abertura 
de Empresas 

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

16 a 
20 

segunda a 
sexta 

Rescisão Contratual e as Novas 
Regras para as Homologações 

aplicando o Sistema 
Homolognet 

19h às 22h R$ 285,00 R$ 510,00 15 Myrian Bueno Quirino 

18 quarta SPED no escritório contabil 09h30 às 
18h30 R$ 200,00 R$ 360,00 8 Antonio Sergio de 

Oliveira 



 

18 e 
19 

quarta e 
quinta 

Contabilidade de Custos – Uma 
revisão para o Exame do CRC 18h30 às 22h R$ 200,00 R$ 360,00 8 Braulino José dos 

Santos 

19 quinta Análise de Balanço no Excel 09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 

dependentes do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

19 quinta 
Desenvolvendo a comunicação 
voltada para o relacionamento 

interpessoal 

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

26 quinta Excel Aplicado a Contabilidade 09h30 às 
18h30 

gratuito para 
associados e 

dependentes do 
SINDCONT-SP 

R$ 200,00 8 Ivan Glicerio 

30 segunda 
Básico de Assistente Fiscal 

(ICMS/IPI/ISS/PIS-Cofins/IRPJ e 
CSLL) 

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

                

  
www.SINDCONTSP.org.br 

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

                      
6.02 PALESTRAS 
 Palestra do Projeto Saber Contábil: Substituição Tributária no ICMS 

  
Realização:     17 de setembro de 2013 - terça-feira 
Horário:         Das 19h às 21h 
Carga Horária: 2 horas 
Local:              Sede do SINDCONT-SP-Praça Ramos de Azevedo, 202 Centro – SP 
Investimento: Gratuita para todos os interessados 
Palestrantes:  José Roberto Rosa 
Agente Fiscal de Rendas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo; 
Juiz do Tribunal de Impostos e Taxas; 
Instrutor e coordenador de cursos na FAZESP – Escola Fazendária do Estado de São Paulo; 
Docente em cursos de especialização em direito tributário e gestão tributária na Fipecafi, IBET, Escola 
Paulista de Direito, Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Fundace e GV-Law; 
Docente em cursos de ICMS para fiscais de São Paulo e de outros Estados; para contabilistas e 
advogados; 
Autor dos livros “Curso Básico de ICMS” (3ª edição); “Guia Prático de ICMS”; Exercícios Comentados 
de ICMS, ITCMS, IPVA e PAT (em parceria com Prof. Fernando Sallaberry) e “Substituição Tributária 
no ICMS” (3ª edição) – Ed. Ottoni. 
Coordenador dos projetos sociais da Pastoral do Menor de Sorocaba que atendem cerca de 2.500 
crianças, adolescentes e familiares dos bairros da periferia da cidade. 
 
Programa    
- Forma de cálculo 
- Exceções à aplicação da ST 
- A ST e o Simples 
- Aquisições interestaduais 
- Operações interestaduais 

http://www.sindcontsp.org.br/


 

- Atualização  
 
 14 de setembro de 2013 - Palestra do Projeto Saber Contábil: Dicas para o 

Exame de Suficiência do CFC 
 

Realização:     14 de setembro de 2013 - sábado 
Horário:         Das 09h às 12h 
Carga Horária: 03 horas 
Local:              Sede do SINDCONT-SP-Praça Ramos de Azevedo, 202 Centro – SP 
Palestrante:    Giovana Garcia Firmino 
Contadora formada pela UniFMU em São Paulo, especialista em Metodologia de Ensino Superior, 
especializada em Contabilidade e Finanças pela PUC/SP e especialista  
em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. 
Atualmente atuando como consultora empresarial, sócia da empresa RGS Controladoria Consultoria 
e Assessoria Contábil Ltda., além de exercer a atividade de instrutora em cursos empresariais e 
palestrante em diversas entidades, dentre elas o CRC/SP. 
Mais de 20 anos de experiência profissional na área contábil, notadamente nas questões legais e 
tributárias, e mais de 10 anos em docência de nível superior e treinamentos corporativos.   
Investimento: Gratuita para todos os interessados 
Objetivos:       Preparar os alunos que prestarão para o Exame de Suficiência do CFC com dicas 
e orientações sobre o conteúdo da prova para melhor desempenho na avaliação. 
 
6.03 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 

 

 
 
 
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:  

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


 

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. 
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