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Período: MARÇO/2013 

 

 

Decreto nº 7.971, de 28 de março de 2013 – Altera a Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011. 

Foi publicado, em 01 de abril do corrente ano o Decreto nº 7.971, de 28/03/2013, que altera a redação das 

Notas Complementares do Capítulo 87 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados – TIPI, conforme segue: 

NOTA COMPLEMENTAR NC (87-1) DA TIPI  

Reduz a zero as alíquotas relativas a ambulâncias, carros celulares e carros funerários, classificados na 

posição 87.03. 

NOTA COMPLEMENTAR NC (87-2) DA TIPI 

Fixa conforme os percentuais indicados as alíquotas relativas aos veículos classificados no código 

8703.22.90 e no Ex 01 do código 8703.23.90, com volume de habitáculo, destinado a passageiros e 

motoristas, superior a 6 m³, nos seguintes termos: 

ALÍQUOTA % 

De 1º/04/2013 até 

31/12/2013 

De 1º/01/2014 até 

31/12/2017 

A partir de 

1º/01/2018 

34 38 8 

O enquadramento de veículos nesta Nota Complementar está condicionado à manifestação da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil certificando que o veículo cumpre as exigências nela estabelecidas. 

NOTA COMPLEMENTAR NC (87-4) DA TIPI 

Ficam fixadas nos percentuais abaixo indicados as alíquotas referentes aos automóveis de passageiros e 

veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente 

gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir especificados: 

CÓDIGO DA TIPI 

ALÍQUOTA % 

De 1º/04/2013 

até 31/12/2013 

De 

1º/01/2014 

até 

31/12/2017 

A partir de 

1º/01/2018 

8703.21 32 37 7 
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8703.22 37 41 11 

8703.23.10 48 48 18 

8703.23.10 Ex 01 37 41 11 

8703.23.90 48 48 18 

8703.23.90 Ex 01 37 41 11 

8703.24 48 48 18 

NOTA COMPLEMENTAR NC (87-5) DA TIPI 

Reduz aos percentuais indicados as alíquotas relativas aos veículos de fabricação nacional, de transmissão 

manual, com caixa de transferência, chassis independente da carroçaria, altura livre do solo mínima sob 

os eixos dianteiro e traseiro de 200 mm, altura livre do solo mínima entre eixos de 300 mm, ângulo de 

ataque mínimo de 35º, ângulo de saída mínimo de 24º, ângulo de rampa mínimo de 28º, de capacidade 

de emergibilidade a partir de 500 mm, peso bruto total combinado a partir de 3.000 kg, peso em ordem 

de marcha máximo de até 2.100 kg, concebidos para aplicação militar ou trabalho agroindustrial, 

classificados nos códigos 8703.32.10 e 8703.33.10: 

ALÍQUOTA % 

De 1º/04/2013 até 

31/12/2013 

De 1º/01/2014 até 

31/12/2017 

A partir de 1º/01/2018 

39 45 15 

NOTA COMPLEMENTAR NC (87-7) DA TIPI  

Fixa nos percentuais indicados as alíquotas relativas aos produtos classificados nos códigos a seguir 

especificados, exceto quanto aos produtos classificados em destaques “Ex” eventualmente existentes nos 

referidos códigos: 

CÓDIGO DA TIPI 
De 1º/04/2013 até 

31/12/2013 

De 1º/01/2014 até 

31/12/2017 

8701.20.00 30 30 

8702.10.00 55 55 

8702.10.00 Ex 01 40 40 

8702.90.90 55 55 

8702.90.90 Ex 01 40 40 

8703.21.00 32 37 

8703.22.10 38 43 

8703.22.90 38 43 

8703.23.10 55 55 

8703.23.10 Ex 01 38 43 

8703.23.90 55 55 
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8703.23.90 Ex 01 38 43 

8703.24.10 55 55 

8703.24.90 55 55 

8703.31.10 55 55 

8703.31.90 55 55 

8703.32.10 55 55 

8703.32.90 55 55 

8703.33.10 55 55 

8703.33.90 55 55 

8704.21.10 30 30 

8704.21.10 Ex 01 32 38 

8704.21.20 30 30 

8704.21.20 Ex 01 32 34 

8704.21.30 30 30 

8704.21.30 Ex 01 32 34 

8704.21.90 30 30 

8704.21.90 Ex 01 32 38 

8704.21.90 Ex 02 40 40 

8704.22.10 30 30 

8704.22.20 30 30 

8704.22.30 30 30 

8704.22.90 30 30 

8704.23.10 30 30 

8704.23.20 30 30 

8704.23.30 30 30 

8704.23.90 30 30 

8704.31.10 32 40 

8704.31.10 Ex 01 30 30 

8704.31.20 32 34 

8704.31.20 Ex 01 30 30 

8704.31.30 32 34 

8704.31.30 Ex 01 30 30 

8704.31.90 32 38 

8704.31.90 Ex 01 30 30 

8704.32.10 30 30 

8704.32.20 30 30 

8704.32.30 30 30 

8704.32.90 30 30 

8704.90.00 30 30 

8706.00.10 (exceto dos 55 55 
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veículos do código 8702.90.10) 

8706.00.10 Ex 01 30 30 

8706.00.90 40 40 

8706.00.90 Ex 01 30 30 

8716.3 0 0 

O Decreto n º 7.971 entrou em vigor na data de sua publicação e para acessar o seu inteiro teor, clique 

aqui. 

 

Decreto Federal nº 7.968, de 26 de março de 2013, que altera o Anexo ao Decreto nº 6.871, 

de 04 de junho de 2009, que regulamenta a Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe 

sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de 

bebidas. 

Publicado no Diário Oficial da União em 27/03/2013 e retificado em 28/03/2013, o Decreto Federal nº 

7.968, de 26 de março do mesmo ano, altera o Anexo do Decreto nº 6.871/2009, que regulamenta a lei 

que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de 

bebidas. 

De acordo com este regulamento, é acrescida nova denominação ao uísque: bourbon whisky, bourbon 

whiskey, tennessee whisky ou tennessee whiskey, quando o uísque for produzido nos Estados 

Unidos da América de acordo com a sua legislação, sem prejuízo da denominação já atribuída à uísque 

(caput do artigo 55). 

Ainda de acordo com este regulamento, o uísque engarrafado no território nacional somente poderá fazer 

uso das denominações de origem, ou seja, scotch whisky, canadian whisky, irish whisky, bourbon 

whisky, tennessee whisky e outras reconhecidas internacionalmente, quando elaborado, 

exclusivamente, com matérias-primas importadas a granel, cujos destilados sejam produzidos e 

envelhecidos em seus respectivos países de origem e que mantenham as características determinadas por 

suas legislações, podendo apenas ser adicionado de água para redução da graduação alcoólica e de 

caramelo para a correção da cor. 

Demais informações poderão ser encontradas no texto deste Decreto, no link abaixo. 

O Decreto Federal nº 7.968, de 26 de março de 2013, entra em vigor na data de sua publicação e para 

conhecer o seu inteiro teor, clique aqui. 

 

Decreto 58.999/2013 – Isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS a 

saída interestadual de rações para animais e dos insumos utilizados na sua fabricação, cujos destinatários 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=01/04/2013&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=120
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=01/04/2013&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=120
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=1&data=27/03/2013
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estejam em municípios declarados em situação de emergência ou estado de calamidade pública, 

decorrente de estiagem. 

Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 26/03/2013, o Decreto 58.999, de 25/03/2013, 

isenta do ICMS, a partir de 15 de junho de 2012, a saída interestadual de rações para animais e dos 

insumos utilizados em sua fabricação, cujo destinatário esteja em município relacionado no Anexo I do 

Convênio ICMS 54/12, em virtude de situação de emergência ou de calamidade pública declarada em 

decreto estadual, decorrente da estiagem que atinge o Semi-árido brasileiro. 

As mercadorias objeto da aludida isenção são as seguintes: 

(i) ácido nítrico e ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fosfato natural bruto e enxofre; 

(ii) rações para animais, concentrados, suplementos, aditivos, premix ou núcleo, fabricados pelas 

respectivas indústrias devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 

MAPA, desde que: 

a) os produtos estejam registrados no órgão competente do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e o número do registro seja indicado no documento fiscal; 

b) haja o respectivo rótulo ou etiqueta identificando o produto; 

c) os produtos se destinem exclusivamente ao uso na pecuária. 

(iii) alho em pó, sorgo, milheto, sal mineralizado, farinhas de peixe, de ostra, de carne, de osso, de pena, 

de sangue e de víscera, calcário calcítico, caroço de algodão, farelos e tortas de algodão, de babaçu, de 

cacau, de amendoim, de linhaça, de mamona, de milho e de trigo, farelos de arroz, de girassol, de glúten 

de milho, de gérmen de milho desengordurado, de quirera de milho, de casca e de semente de uva e de 

polpa cítrica, glúten de milho, silagens de forrageiras e de produtos vegetais, feno, óleos de aves, e outros 

resíduos industriais; 

(iv) farelos e tortas de soja e de canola, cascas e farelos de cascas de soja e de canola, sojas desativadas e 

seus farelos; 

(v) milho, quando destinado a produtor, à cooperativa de produtores, à indústria de ração animal ou 

órgão oficial de fomento e desenvolvimento agropecuário vinculado ao estado ou Distrito Federal; 

(vi) aveia e farelo de aveia. 

O mesmo benefício (isenção) aplica-se, a partir de 26 de outubro de 2012, também, na saída cujo 

destinatário esteja em município localizado fora do Semi-árido brasileiro, desde que a sua situação de 

emergência ou de calamidade pública, decorrente da estiagem, esteja declarada em Portaria do Ministério 

da Integração Regional. 
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Importa destacar, ainda, que o documento fiscal relativo às saídas indicadas acima, além dos demais 

requisitos, deverá conter, no campo Informações Complementares, a expressão: "operação isenta nos 

termos do Convênio ICMS 54/12". 

Por fim, ressaltamos que a vigência do benefício de que trata esta norma está indicada no Convênio ICMS 

54/12, ou seja, terá por termo final o dia 31 de março de 2013. 

O Decreto 58.999/2013 entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir das datas já 

indicadas acima. 

Clique nas normas a seguir para conhecer o inteiro teor das mesmas: Decreto 58.985/2013 (página 5, 

Executivo caderno 1) Convênio 54/12. 

 

Decreto 59.016/2013 – 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 

Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 29/03/2013, o Decreto 59.016, de 28/03/2013, 

modifica a redação do § 2º do artigo 60 do Anexo II do RICMS, prorrogando, até 31 de março de 2014, a 

redução da base de cálculo do imposto incidente na saída interna de papel cutsize, de forma que a carga 

tributária corresponda a 12%. 

O Decreto em tela entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 

2013. 

Para conhecer o inteiro teor do Decreto 59.016/2013, clique aqui. (página 1, Executivo caderno 1) 

 

Decreto 59.015/2013 – 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 

Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 29/03/2013, o Decreto 59.015, de 28/03/2013, 

acrescenta o artigo 63 ao Anexo II do RICMS, que trata do Regime de Tributação Unificada – RTU, 

reduzindo a base de cálculo do imposto incidente no desembaraço aduaneiro, decorrente de importação 

do Paraguai, por via terrestre, de bens e mercadorias, promovida por microempresa optante do Regime 

Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - "Simples Nacional", de forma que a 

carga tributária resulte no percentual de 7% (sete por cento). 

O benefício previsto neste artigo fica condicionado a que, cumulativamente: 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20130326&p=1
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Convenios/ICMS/2012/CV054_12.htm
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20130329&p=1
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(i) a microempresa esteja previamente habilitada a operar no Regime de Tributação Unificada - RTU, de 

que trata a Lei federal 11.898, de 8 de janeiro de 2009; 

(ii) o desembaraço aduaneiro seja realizado em Recinto Alfandegado da Delegacia da Receita Federal do 

Brasil em Foz do Iguaçu - PR; 

(iii) o ICMS incidente na operação em comento seja arrecadado pela Receita Federal do Brasil - RFB, por 

meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, emitido eletronicamente pelo sistema 

RTU. 

Importa destacar que essa redução de base de cálculo não poderá ser cumulada com qualquer outro 

benefício fiscal, sem prejuízo da aplicação do regime do Simples Nacional na subsequente saída da 

mercadoria. 

O Decreto 59.015/2013 entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos desde 16 de julho de 

2012 e vigorará no prazo previsto no Convênio ICMS 61/2012, ou seja, terá por termo final o dia 31 de 

julho de 2013. 

Para conhecer o inteiro teor do Decreto 59.015/2013, clique aqui. (página 1, Executivo caderno 1) 

 

Decreto Federal nº 7.963, de 15 de março de 2013, que institui o Plano Nacional de 

Consumo e Cidadania e cria a Câmara Nacional das Relações de Consumo. 

Publicado na Edição Extra do Diário Oficial da União em 15 de março de 2013, o Decreto Federal nº 

7.963, de 15 de março do mesmo ano, institui o Plano Nacional de Consumo e Cidadania e cria a 

Câmara Nacional das Relações de Consumo. 

Em síntese, o Decreto nº 7.963/2013 institui o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, com a 

finalidade de promover a proteção e defesa do consumidor em todo o território nacional, por meio da 

integração e articulação de políticas, programas e ações e será executado pela União em colaboração com 

Estados, Distrito Federal, Municípios e com a sociedade. 

DIRETRIZES: 

- educação para o consumo; 

- adequada e eficaz prestação dos serviços públicos; 

- garantia do acesso do consumidor à justiça; 

- garantia de produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e 

desempenho; 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20130329&p=1
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- fortalecimento da participação social na defesa dos consumidores; 

- prevenção e repressão de condutas que violem direitos do consumidor; e 

- autodeterminação, privacidade, confidencialidade e segurança das informações e dados pessoais 

prestados ou coletados, inclusive por meio eletrônico. 

OBJETIVOS: 

- garantir o atendimento das necessidades dos consumidores; 

- assegurar o respeito à dignidade, saúde e segurança do consumidor; 

- estimular a melhoria da qualidade de produtos e serviços colocados no mercado de consumo; 

- assegurar a prevenção e a repressão de condutas que violem direitos do consumidor; 

- promover o acesso a padrões de produção e consumo sustentáveis; e 

- promover a transparência e harmonia das relações de consumo. 

EIXOS: 

- prevenção e redução de conflitos; 

- regulação e fiscalização; e 

- fortalecimento do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

Dados e informações de atendimento ao consumidor registrados no Sistema Nacional de Informações de 

Defesa do Consumidor - SINDEC, que integra os órgãos de proteção e defesa do consumidor em todo o 

território nacional, subsidiarão a definição das Políticas e ações do Plano Nacional de Consumo e 

Cidadania. O SINDEC será coordenado, gerenciado e ampliado pelo Ministério da Justiça. 

É criada a Câmara Nacional das Relações de Consumo, no Conselho de Governo, com as seguintes 

instâncias para a gestão do Plano Nacional de Consumo e Cidadania: 

- Conselho de Ministros; e 

- Observatório Nacional das Relações de Consumo. 

O apoio administrativo necessário ao funcionamento das instâncias instituídas acima será prestado pelo 

Ministério da Justiça. 
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Ao Conselho de Ministros da Câmara Nacional das Relações de Consumo do Plano Nacional de Consumo 

e Cidadania compete orientar a formulação, a implementação, o monitoramento e a avaliação do Plano. 

O Conselho de Ministros da Câmara Nacional das Relações de Consumo elaborará proposta de 

regulamentação do § 3º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078, de 

1990 -, para especificar produtos de consumo considerados essenciais e dispor sobre 

procedimentos para uso imediato das alternativas previstas no § 1º do art. 18 da referida 

Lei, no prazo de trinta dias da data de publicação deste Decreto. 

Demais informações poderão ser encontradas no texto deste Decreto, no link abaixo. 

O Decreto Federal nº 7.963, de 15 de março de 2013, entra em vigor na data de sua publicação e para 

conhecer o seu inteiro teor, clique aqui. 

 

Decreto Federal nº 7.962, de 15 de março de 2013, que regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico. 

Publicado na Edição Extra do Diário Oficial da União em 15 de março de 2013, o Decreto Federal nº 

7.962, de 15 de março do mesmo ano, regulamenta a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, para dispor 

sobre a contratação no comércio eletrônico. 

Em síntese, o Decreto nº 7.962/2013 regulamenta a Lei nº 8.078/90 para dispor sobre a contratação 

no comércio eletrônico, abrangendo os aspectos seguintes: 

(i) informações claras a respeito do produto, serviço e do fornecedor; 

(ii) atendimento facilitado ao consumidor; e 

(iii) respeito ao direito de arrependimento. 

Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados para oferta ou conclusão de 

contrato de consumo devem disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, as 

seguintes informações: 

1) nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando houver, no Cadastro Nacional de 

Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; 

2) endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias para sua localização e contato; 

3) características essenciais do produto ou do serviço, incluídos os riscos à saúde e à segurança dos 

consumidores; 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1000&pagina=1&data=15/03/2013
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4) discriminação, no preço, de quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais como as de entrega ou 

seguros; 

5) condições integrais da oferta, incluídas modalidades de pagamento, 

disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou disponibilização do produto; e 

6) informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta. 

Para ofertas de compras coletivas ou modalidades análogas de contratação, os sítios eletrônicos 

ou demais meios eletrônicos deverão conter, além das informações acima, o seguinte: 

(i) quantidade mínima de consumidores para a efetivação do contrato; 

(ii) prazo para utilização da oferta pelo consumidor; e 

(iii) identificação do fornecedor responsável pelo sítio eletrônico e do fornecedor do produto ou serviço 

ofertado, nos termos dos itens 1 e 2 acima. 

O fornecedor deve informar, de forma clara e ostensiva, os meios adequados e eficazes para o exercício do 

direito de arrependimento pelo consumidor. 

A inobservância das condutas descritas neste Decreto ensejará aplicação das sanções previstas no art. 56 

do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/1990. 

Demais informações poderão ser encontradas no texto deste Decreto, no link abaixo. 

O Decreto Federal nº 7.962, de 15 de março de 2013, entra em vigor sessenta dias após a data de sua 

publicação e para conhecer o seu inteiro teor, clique aqui. 

 

Comunicado DA 16, de 19-03-2013 - Divulga o valor da taxa de juros de mora aplicável de 1º a 

30/04/2013 para os débitos de ICMS e Multas Infracionais do ICMS. 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 20/03/2013, o Comunicado DA 16, de 

19/03/2013, divulgando o valor da taxa de juros de mora aplicável de 1º a 30/04/2013 para os débitos de 

ICMS e Multas Infracionais do ICMS que será de 0,03% ao dia, ou 0,9% ao mês. 

Para conhecer o inteiro teor do Comunicado DA 16/2013, clique aqui (na página 126). 

 

Resolução SF 21/2013 – Disciplina os critérios de apuração e a periodicidade de divulgação da taxa de 

juros de mora incidente no pagamento de débitos fiscais. 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?jornal=1000&pagina=1&data=15/03/2013
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20130320&p=1
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Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 19/03/2013, a Resolução SF 21, de 18/03/2013, 

disciplina os novos critérios de apuração e a periodicidade de divulgação da taxa de juros de mora 

incidente no pagamento de débitos fiscais. 

Em síntese, a taxa de juros de mora prevista no § 4º do artigo 96 da Lei 6.374/1989, por conta da aludida 

resolução, será calculada com base na taxa média de juros - Pessoas jurídicas - Vendor, divulgada pelo 

Banco Central do Brasil, a qual será obtida por aproximação, buscando-se a equivalência entre o 

percentual de juros acumulado linearmente para um período de noventa dias, e a taxa para operações de 

Vendor apurada em periodicidade diária, acumulada exponencialmente no mesmo intervalo. 

A taxa para operações de Vendor, divulgada em percentual ao ano, será convertida em taxa diária, 

considerando o regime de capitalização composta. 

Além disso, a taxa de juros de mora poderá ser apresentada em percentual ao mês, a ser aplicada “pro rata 

die”. 

Em nenhuma hipótese, a taxa de juros de mora de que trata este ato normativo poderá ser superior a 

0,13% ao dia ou inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para 

títulos federais, acumulada mensalmente. 

A taxa de juros de mora, apurada mensalmente com base na taxa para operações de Vendor divulgada 

para o segundo mês imediatamente anterior, será publicada por meio de Comunicado da Diretoria de 

Arrecadação até o 20º (vigésimo) dia de cada mês, para aplicação a partir do primeiro dia do mês seguinte 

ao da publicação. 

Por fim, a Resolução SF 21/2013 revoga a Resolução SF 31, de 27/04/2012, que tratava do assunto. 

A Resolução SF 21/2013 entra em vigor na data de sua publicação e para conhecer o inteiro teor da 

mesma, clique aqui (na página 47). 

 

Resolução CMED n° 1, de 8 de março de 2013– Estabelece os critérios de composição de fatores 

para o ajuste de preços de medicamentos a ocorrer em 30 de março de 2013. 

Publicada em 12 de março de 2013, pelo Conselho de Ministros da Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos-CMED, a Resolução n° 1 que autoriza o ajuste de preços de medicamentos, a partir de 30 

de março de 2013, embasado em um modelo de teto de preços calculado em um índice (Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, formulado pelo IBGE, acumulado no período de março de 2011 

até fevereiro de 2012), um fator de produtividade, uma parcela de fator de ajuste de preços relativos 

intrassetor e entre setores. 

O fator de produtividade, por meio dos preços dos medicamentos, repassa as projeções de ganhos de 

produtividade das empresas produtoras de medicamentos aos consumidores; já o fator de ajuste de 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20130319&p=1


 
Informe 

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DA FIESP

 
 

12 
 

preços relativos compõe-se em duas parcelas: para intrassetores são calculados com fundamento no poder 

de mercado, e, entre setores que tem seu cálculo fundado na variação dos custos dos insumos. 

A CMED editará resolução específica, após a publicação oficial do IPCA de fevereiro de 2013, dispondo 

acerca da forma de definição do Preço Fabricante - que será referência do ajuste de preço dos 

medicamentos - e do Preço Máximo ao Consumidor dos medicamentos, da forma de apresentação de 

Relatório de Comercialização pelas empresas produtoras, e de todas as outras providências inerentes à 

viabilização do ajuste dos preços dos medicamentos. 

A Resolução CMED nº 1 entra em vigor na data de sua publicação e para acessar seu inteiro teor, clique 

aqui. 

 

Medida Provisória nº 609, de 08 de março de 2013 – Reduz a zero as alíquotas da Contribuição 

para o PIS/PASEP e da COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP - Importação e da COFINS- 

Importação incidentes sobre a receita decorrente da venda no mercado interno e sobre a importação de 

produtos que compõem a cesta básica, e dá outras providências. 

Foi publicada em 8 março do corrente ano a Medida Provisória nº 609, que promoveu a desoneração de 

produtos que compõem a cesta básica da tributação das Contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS, 

inclusive sobre a importação. 

Foram reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, sobre a receita 

oriunda da comercialização no mercado interno e na importação, dos seguintes produtos que compõe a 

cesta básica nacional: carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal, peixes, 

café, açúcar, óleo de soja e outros óleos vegetais, manteiga, margarina, sabonetes, produtos de higiene 

bucal ou dentária e papel higiênico. O benefício está em vigor desde 08 de março de 2013. 

Em razão da redução à zero das alíquotas aplicáveis sobre as receitas dos produtos supra mencionados, os 

benefícios consistentes na dedução de crédito presumido / suspensão da incidência a que se referem os 

artigos 8º e 9º da Lei nº 10.925/2004 deixa de ser aplicada, a partir da publicação desta MP. 

A MP 609 excetuou os itens classificados na posição 33.06 e 3401.11.90 Ex 01 da TIPI (preparações para 

higiene bucal ou dentária, pos e cremes inclusive para fixação de dentadura e pastas e feltros (ouates) 

recobertos de sabão) das alíquotas diferenciadas de 2,2% e 10,3% (regime monofásico) da incidência do 

PIS/COFINS sobre a receita bruta, inclusive de sua importação. Com isso, esses produtos deixam de 

sofrer a incidência da alíquota majorada das contribuições em apreço, a partir de 08/03/2013, passando a 

se submeter ao novo regime de alíquota zero, juntamente com os demais produtos da cesta básica. 

A Medida Provisória 609 inclui os animais vivos da espécie ovina e caprina na sistemática de apuração do 

PIS/COFINS disciplinada pela Lei nº 12.058/2009 (suspensão da incidência). 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=12/03/2013&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=132
http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=12/03/2013&jornal=1&pagina=3&totalArquivos=132
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Isso quer dizer que, fica suspensa a incidência do PIS/COFINS sobre a receita bruta da venda, no mercado 

interno, realizada por pessoa jurídica, ainda que cooperativa, dos produtos classificados nas posições 

01.02 (animais vivos - bovinos) e 01.04 (animais vivos - ovinos e caprinos), quando vendidos para 

produtores de carne bovina fresca, refrigerada, congelada, carne ovina ou caprina, fresca, refrigerada, 

congelada, bem como as respectivas miudezas, carne bovina salgada ou em salmora, ossos 

desengordurados ou preparados, pâncreas bovino e gorduras. 

Com relação a alteração procedida no art. 33 da Lei nº 12.058/2009, que determina que as pessoas 

jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa do PIS/COFINS, inclusive cooperativas, que 

produzam as mercadorias classificadas nos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 

0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 destinadas a exportação, poderão 

descontar crédito presumido das contribuições em apreço, no percentual de 40%, calculados sobre o valor 

dos bens classificados nas posições 01.02 e 01.04 da TIPI, quando adquiridos de pessoa física, inclusive 

cooperado, foi acrescentado o NCM 02.04, que se refere a indústria de carne ovina e caprina. 

Da mesma forma, no tocante ao crédito presumido de 40% a que se refere o art. 34 da Lei nº 

12.058/2009, que determina que, a pessoa jurídica optante do lucro real, adquirente de determinados 

tipos de carnes, foi incluído o NCM 02.04 que se refere a indústria de carne ovina e caprina, de forma que 

esses produtores também poderão se beneficiar do regime, a partir de 08/03/2013. 

A redação do artigo 56 da Lei nº 12.350/2010 foi adequada para prever que o produtor optante do lucro 

real, que adquirir para industrialização ou venda a varejo os produtos constantes dos itens “a” e “c” do 

inciso XIX do art. 1º, da Lei nº 10.925/2004, cujas alíquotas de PIS/COFINS foram reduzidas a zero, 

poderão descontar crédito presumido de 12% sobre a alíquota total de 9,25%, exceto se o produto final 

proveniente da industrialização for beneficiado com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência 

das contribuições em apreço, exceto na hipótese de exportação. 

A Medida Provisória ainda estabeleceu regras para permitir que os créditos presumidos referentes à 

aquisição de animais vivos e carnes de animais, bem como os dos créditos presumidos que tenham sido 

apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, existentes na data 

de 08 de março de 2013, possam ser ressarcidos ou utilizados na compensação com outros tributos 

administrados pela RFB. 

Por fim, com relação ao crédito presumido dirigido ao produtor de café, no percentual de 80% sobre o 

valor de aquisição de café não torrado (código 0901.1 da TIPI) utilizados na elaboração de café torrado 

(0901.2 da TIPI) e extratos, essências e concentrados de café (2101.1 da TIPI), destinados à exportação 

apenas poderão ser aproveitados por empresa comercial exportadora com a finalidade específica de 

exportação. 

Foram revogados: 

a) alíquota zero até 31 de dezembro de 2013, para os produtos de farinha de trigo; trigo; pré-misturas 

próprias para fabricação de pão comum e pão comum, e massas alimentícias (§§ 1º e 3º do art. 1º da Lei 

nº 10.925/2004) 

http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=123291
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=123291
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b) suspensão do PIS/PASEP e COFINS para os produtos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 

0206.29, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM (inciso II do caput do art. 32 da Lei 

nº 12.058/2009); 

c) suspensão do PIS/PASEP e COFINS para os produtos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e 

carne de frango classificada no código 0210.99.00 da NCM (inciso IV do caput do art. 54 da Lei nº 

12.350/2010) 

d) crédito presumido para o café e extrato, classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da TIPI, para 

empresa comercial exportadora, nas operações que consistiam em mera revenda dos bens a serem 

exportados; e bens que tenham sido importados (o art. 4º e o § 5º do art. 6º da Lei nº 12.599/2012) 

Por fim, vale mencionar que a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, 

aprovada pelo Decreto nº 7.660/2011, foi alterada para o fim de criar desdobramento na descrição do 

Código de Classificação Fiscal correspondente a sabões (Código 3401.11.90 - Ex 01 da TIPI) e fixar em 

zero a alíquota para este produto bem como para açúcares (código 1701.99.00 da TIPI). 

Para acessar o inteiro teor da Medida Provisória nº 609, de 2013, clique aqui. 

 

Decreto n° 7.943, de 5 de março de 2013 – Institui a Política Nacional para os Trabalhadores Rurais 

Empregados. 

Publicado em 06 de março de 2013 no Diário Oficial da União, o Decreto n 7.943 que institui a Política 

Nacional para os Trabalhadores Rurais Empregados – PNATRE com a finalidade de fortalecer os direitos 

sociais dos trabalhadores rurais empregados. 

Para o enquadramento no presente Decreto o trabalhador rural empregado deve ser pessoa física 

prestadora de serviços remunerados e habituais, sob a dependência financeira de seu empregador, 

contratado por prazo indeterminado, determinado ou de curta duração. 

A Política Nacional para os Trabalhadores Rurais Empregados – PNATRE tem por base princípios e 

diretrizes que visam, dentre outros objetivos, promover a alfabetização, a escolarização, a qualificação e a 

requalificação profissional aos trabalhadores rurais empregados; intensificar a fiscalização das relações de 

trabalho rural; combater práticas que caracterizem trabalho infantil; promover a reinserção produtiva dos 

trabalhadores rurais empregados que perderam seus postos de trabalho, gerando oportunidades de 

trabalho e renda. 

No prazo de sessenta dias, depois de publicada esta norma, será instalada a Comissão Nacional dos 

Trabalhadores Rurais Empregados - CNATRE, a quem foi atribuída aprovar planos de trabalho 

apresentados pelo Comitê-Executivo e articular e promover o diálogo entre entidades e órgãos públicos e 

sociedade civil para implementação das ações no âmbito da PNATRE, gerenciada por esta Comissão. 

http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=219575
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=219575
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=241501
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=241501
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=267711
http://www.fiscosoft.com.br/main_online_frame.php?home=federal&optcase=&secao=1&page=index.php?PID=263092
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Mpv/mpv609.htm
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O Decreto 7.943, entrou em vigor na data de sua publicação e para acessar o seu inteiro teor, clique 

aqui. 

 

Resolução Conjunta SF/PGE 01/2013 - Disciplina os procedimentos administrativos necessários à 

liquidação de débitos fiscais do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e 

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nos termos do Decreto 58.811, de 

27/12/2012. 

Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 01/03/2013, a Resolução Conjunta SF/PGE 01, de 

28/02/2013, disciplina os procedimentos administrativos necessários à liquidação de débitos, nos termos 

do Decreto 58.811/2012, de 27/12/2012, que instituiu o Programa Especial de Parcelamento - PEP do 

ICMS no Estado de São Paulo. 

Vale lembrar que o PEP permite o recolhimento do ICM e do ICMS decorrentes de fatos geradores 

ocorridos até 31/07/2012, sendo que o interessado deverá formalizar a sua opção, no período de 

01/03/2013 a 31/05/2013, mediante adesão ao Programa. 

Nessa direção, foram disciplinados os procedimentos para: 

(i) adesão ao Programa Especial de Parcelamento - PEP; 

(ii) liquidação dos débitos em parcela única decorrentes de: 

a) desembaraço aduaneiro de mercadoria importada do exterior, quando destinada à comercialização ou 

industrialização; 

b) imposto a ser recolhido a título de sujeição passiva por substituição tributária; 

c) operações ou prestações de contribuinte que não esteja em situação cadastral regular perante o fisco, 

salvo se o débito estiver inscrito e ajuizado, hipótese em que a liquidação poderá ser feita em mais de uma 

parcela. 

(iii) liquidação de saldo remanescente de débito não inscrito em Dívida Ativa, observadas as obrigações 

prévias à adesão ao PEP, as quais deverão ser cumpridas até 15/05/2013; 

(iv) vencimento das parcelas; 

(v) aplicação dos acréscimos financeiros e juros incidentes nas parcelas em atraso; 

(vi) declaração da liquidação de débito fiscal. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7943.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7943.htm
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Por fim, a resolução em comento trata dos procedimentos para o “Pedido de Liquidação de Parcelas do 

PEP com Crédito Acumulado”, cujo deferimento ficará a cargo do Delegado Regional Tributário. 

A Resolução Conjunta SF/PGE 01/2013 entrou em vigor em 1º de março de 2013, e para conhecer o 

inteiro teor da mesma, clique aqui. 

 

Decreto Estadual de São Paulo n° 58.930, de 1 de março de 2013 – Institui o "Projeto Integra SP 

- Lavoura, Pecuária e Floresta" e dá providências correlatas. 

Publicado em 02 de março de 2013 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, o Decreto Estadual n° 

58.930 trata, no âmbito da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, do “Projeto Integra SP – Lavoura, 

Pecuária e Floresta” com o intuito de recuperar áreas degradadas e desenvolver sistemas integrados de 

produção agropecuária, mediante: 

I - recuperação de pastagens degradadas; 

II - incentivo à adoção de boas práticas agropecuárias; 

III - aumento da produtividade e produção de alimentos, fibras e energia; 

IV - transferência de tecnologia de práticas de conservação de solos e recursos hídricos, bem como a 

adoção de sistemas de produção integrando lavoura, pecuária e floresta; 

V - incentivo ao desenvolvimento da cooperação e associativismo; 

VI - incremento de renda e qualidade de vida no meio rural; 

VII - redução da emissão de gases do efeito estufa na agropecuária. 

Devido à multidisciplinaridade - como visto acima – poderão ser celebrados convênios e termos de 

cooperação, com a finalidade de implementar ações conjuntas nas diversas esferas do Governo, com 

observância do Decreto n° 40.722, de 20 de março de 1996. 

Além disso, o Conselho de Orientação do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista - O Banco do 

Agronegócio Familiar (FEAPBANAGRO) poderá estabelecer critérios e fixar limites globais e individuais 

para criação de linhas de financiamentos e subvenções destinadas ao Projeto, respeitado o disposto na Lei 

nº 7.964, de 16 de julho de 1992. 

Caso necessite, para implantação do “Projeto Integra SP – Lavoura, Pecuária e Floresta”, o Secretário de 

Agricultura e Abastecimento poderá editar normas complementares. 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20130301&p=1
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O Decreto Estadual 58.930, de 1 de março de 2013 entra em vigor na data de sua publicação e para 

acessar o seu inteiro teor, clique aqui. 

 

http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v4/index.asp?c=4&e=20130302&p=1

