
Mesmo o tema sendo discutido em nossa  
PALESTRA realizada no dia 28 de maio, se faz 

necessário novamente nos aprofundar pela sua com-
plexidade e aumento de analises, e necessitamos jun-
tos com vocês  nos aprimorar, vejam abaixo, as regras 
da Lei 12546/11 – Mudança da cobrança das contri-
buições previdenciárias, que passam a ser cobradas 
sobre o faturamento.

A contribuição patronal previdenciária – 20% sobre 
o valor da folha de pagamento dos empregados e dos 
contribuintes individuais – foi substituída por con-
tribuição sobre o faturamento. Setores industriais 
– como o de vestuário – e de serviços – como o de TI 
(Tecnologia da Informação) – passaram a contribuir 
na forma da lei com 1,5% e 2,5% sobre o faturamen-
to, respectivamente, excluídas as vendas canceladas, 
os descontos incondicionais concedidos e a receita 
de exportações.

O recolhimento é feito através de DARF e o paga-
mento é no dia 20 do mês seguinte, antecipando em 
caso de não ser dia útil. As empresas ainda continu-
am obrigadas a pagar as demais contribuições, como 
o RAT Ajustado (Seguro do Acidente de Trabalho), a 
contribuição para outras entidades (como SESI, SE-
NAI, SENAC, etc) e a contribuição patronal previden-
ciária de 15% em caso de contratação de cooperati-
vas de trabalho.
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O setor de Call Center passou a fazer parte da Deso-
neração da Folha a partir de abril/2012. E ainda no mes-
mo mês, a lei 12.546/11 foi alterada pela MP 563/12, 
passando a incluir a fabricação de mais de 750 produ-
tos – descritos no Anexo da Lei 12.546/11 – e inclui o 
setor hoteleiro, mas tais mudanças só serão sentidas 
a partir de agosto/2012.

A mudança requer conhecimento da aplicação 
das medidas, pois serão necessárias informações na 
DCTF e na GFIP já a partir de dezembro/2011 – inclu-
sive com relação à contribuição previdenciária sobre 
o 13º salário de 2011 – e a partir de março/2012 há 
a obrigatoriedade da informação na Declaração EFD-
Contribuições. 

Ainda para as empresas que importam os produtos 
“desonerados”, haverá aumento da Cofins-Importação 
a partir de agosto/2012, que passa de 7,6% para 8,6%.

Tais mudanças fazem parte do Plano Brasil Maior, 
conjunto de várias mudanças onde o governo brasilei-
ro pretende dinamizar e tornar mais competitiva a eco-
nomia brasileira e estimular as exportações. Mas vários 
setores já fizeram as contas e haverá aumento de suas 
contribuições, principalmente as que pouco exportam 
e estão com seus parques industriais mais robotizados, 
usando pouca mão de obra.. Com essas medidas o go-
verno também espera que as empresas contratem mais 
empregados formais, evitando a terceirização.

Desoneração da Folha

Gostaríamos de agradecer a presença de todos na 
PALESTRA: MUDANÇAS PROFUNDAS EM UM PAÍS 
BUROCRÁTICO, realizada em maio. Foi um sucesso de 
publico e de abrangência no conhecimento! Parabéns 
aos palestrantes: Luzia, Denise, Ticiane e Danilo. Foram 
70 quilos de alimentos arrecadados e entregues para a 
Pastoral da Criança do nosso Bairro. Para os clientes que 
não conseguiram estar presentes, se desejarem, podemos 
disponibilizar a apostila com os conteúdos discutidos.



j u R I S P R u D ê N C I A
(discussão judicial)

BITRIBUTAÇÃO - EnTIdAdEs pEdEm  
qUE sTF jUlgUE ICms nO pIs E COFIns

Temos de saber de nossos direitos e deveres, e talvez um 
direito que possa ser pleiteado seja a discussão quanto 

a bitributação de impostos, ou seja, na base de calculo de 
um imposto esteja outro imposto. No Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) os pedidos para que a Corte coloque em julga-
mento um dos maiores embates tributários ainda penden-
te de definição: a inclusão do ICMS na base de cálculo do 
PIS e da Cofins. Recentemente, duas entidades enviaram 
petição para que o caso, que se arrasta desde 2007, entre 
na pauta do plenário. uma delas é a Associação Brasileira 
dos Franqueados do McDonald’s  e a outra a Confederação 
Nacional do Transporte (CNT) 

O andamento processual da Ação Declaratória de Constitu-
cionalidade (ADC) 18, já ter seis votos favoráveis ao contribuin-
te . Na ADC, o governo pede que seja declarado constitucional 
dispositivo da Lei 9.718/98, que alargou a base de cálculo do 
PIS e da Cofins e inclui nela o ICMS. A principal tese é que o 
ICMS não pode ser confundido com faturamento ou com re-
ceita para inclusão na base de cálculo dos tributos.

A briga é longa, porem se favorável, será uma economia 
grande de tributos para as empresas; infelizmente nossa 
presidenta já admitiu publicamente que não consegue fa-
zer uma reforma tributaria de base, com isso, estes proble-
mas continuaram.

L E G I S L A Ç A O
Alterações  e  novidades

NOVO PROJETO ESTADUAL –  
CUPOM FISCAL ELETRONICO ( SAT-CF )

O SAT-CF-e é um Sistema Autenticador e Transmissor de 
Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e) que tem por objeti-

vo documentar, de forma eletrônica, as operações comer-
ciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo. 

O equipamento SAT-CF-e é um módulo composto de har-
dware e software embarcado, que visa a substituição dos 
atuais ECFs (Emissores de Cupons Fiscais) no âmbito do va-
rejo do Estado de São Paulo. Esse equipamento se propõe a 
transmitir os CF-e periodicamente à Secretaria da Fazenda, 
após a validação e autenticação integradas aos Softwares 
de Frente de Loja. 

O projeto possibilitará aos consumidores localizar na in-
ternet o documento fiscal num prazo muito menor do que 
o praticado atualmente, além de simplificar as obrigações 
acessórias dos estabelecimentos varejistas. 

Até o momento encontra-se publicado o Ajuste Sinief nº 
11 de 24 de setembro de 2010 que autoriza os Estados de 
Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e 
Sergipe a instituírem o Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) em 
substituição ao Cupom Fiscal emitido por equipamento 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF). O Decreto nº 56.587 de 
24 de dezembro de 2010 altera dispositivos do Regula-
mento do ICMS – Ricms relativos a Documentos Fiscais 
Eletrônicos – DFE, e introduz a figura do Cupom Fiscal 
Eletrônico – CF-e. 

Demais normas legais sobre o tema ainda se encontram 
em elaboração.  

Não existe até o momento cronograma de implantação 
estabelecido para o SAT-CF-e. 

É estimado que o projeto tenha seu início de forma gradual 
e voluntária a partir do 2º semestre de 2011, sendo, poste-
riormente, adotado um cronograma de obrigatoriedade. 

Apesar da vigência do Ajuste Sinief nº 11 de 24 de setem-
bro de 2010 e do Decreto nº 56.587 de 24 de dezembro de 
2010, não existe qualquer mudança em 01/01/2011, tendo 
em vista que a legislação paulista sobre o tema, bem como 
a especificação final do equipamento SAT-CF-e, ainda se 
encontram em elaboração. 

Assim, a legislação e obrigatoriedade quanto ao uso de 
ECF no Estado de São Paulo continua vigente. 

Não existe, neste momento, nenhum modelo de equipa-
mento já desenvolvido e com uso autorizado no Estado de 
São Paulo. 

As informações relativas ao projeto SAT-CF-e no Es-
tado de São Paulo são divulgadas por meio do sítio  
www.fazenda.sp.gov.br/sat.

vOcê SAbIA?
PRAZO PARA CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Foi publicado um Decreto estadual que define a data de 
inicio da obrigatoriedade do CT-e. para todas as empresas 

no ramo de transporte, conforme o  Ajuste SINIEF nº 18/2011 
(que é uma legislação federal). Preparem junto com seu pro-
gramador de sistemas para mais esta exigência. 

I - 01 de setembro de 2012, para os contribuintes 
do modal: a) rodoviário relacionados no Anexo Único; 
b) dutoviário; c) aéreo;

II - 01 de dezembro de 2012, para os contribuintes do 
modal ferroviário;

III - 01 de março de 2013, para os contribuintes do modal 
aquaviário;

IV - 01 de agosto de 2013, para os contribuintes do modal 
rodoviário, cadastrados com regime de apuração normal; 

V - 01 de dezembro de 2013, para os contribuintes:
a) do modal rodoviário, optantes pelo regime do 

Simples Nacional; 
b) cadastrados como operadores no sistema Multi-

modal de Cargas.”.

Os conceitos aqui apresentados são de 
caráter informativo. É necessário que 
seja feita consulta a um especialista 
para qualquer tomada de decisão.

Unidade I:  Contábil, Tecnologia e 
Planejamento Tributário
Rua Cleide Fonseca Mustafá, 11 – Éden
Tel.: (15) 3235 1150

Unidade II: Departamento Pessoal
Rua José Rodrigues, 127  
Jardim do Paço
Tel.: (15) 3228 9110

Editora Responsável 
Nanci Baptistella

www.baptistellacontabilidade.com.br


