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Entenda a utilização de crédito 
acumulado do ICMS 

É preciso ter um bom 

especialista para 

analisar cada caso e 

saber fazer valer os seus 

direitos

O ICMS é o imposto mais 
oneroso na composi-
ção da carga tributária 

brasileira, e diversas empresas 
ainda contam com crédito acu-
mulado deste imposto junto à 
Fazenda Estadual. O sucessivo 
acúmulo de saldo credor acu-
mulado de ICMS constitui um 
dos mais graves problemas 
tributários das companhias 
atualmente. Isto porque, en-
quanto não tiver liquidez, este 
imposto a recuperar gera um 
lucro fictício nas organizações 
com consequente desembolso 
antecipado de Imposto de 
Renda e Contribuição Social.

No Estado de São Paulo, é 
possível - após a homologação 
e a auditoria deste crédito 
acumulado pela Secretaria da 
Fazenda Estadual - recuperar 
este imposto, sob forma de 
pagamento a fornecedores, 
aquisição de ativo imobilizado, 
ou ainda transferência a ter-
ceiros ou quitação de débitos 
próprios. Saldo credor nem 
sempre significa crédito acu-
mulado. É aquele decorrente 
da confrontação mensal entre 
débitos e créditos, devendo a 
diferença - se devedora - ser 
recolhida aos cofres públicos 
ou então ser credora, ser trans-
portada para o mês ou período 
de apuração seguinte. Crédito 
acumulado é o sucessivo acú-
mulo mensal de saldo credor.

Assim, como visto, o crédito 
acumulado passível de homolo-
gação deve ser decorrente das 
hipóteses previstas no Artigo 
71 do Regulamento do ICMS 
de São Paulo. Dentre as quais, 
destacamos: i) Base de cálculo 
reduzida - ii) Alíquota reduzida 
- iii) Diferimento - iv) Isenção 
com direito ao não estorno - v) 
Exportação - vi) Substituição 
tributária.

Após a verificação e a ho-
mologação do saldo credor 
pela Secretaria da Fazenda, 
através da sistemática que 
for mais conveniente para a 
organização, o valor de crédito 
acumulado aprovado passa 
a constar na conta-corrente 
fiscal da empresa, mantida e 
aberta através do “Sistema 
Eletrônico de Gerenciamento 
do Crédito Acumulado”, e-
-CredAc:

A partir deste momento, o 
crédito acumulado poderá ser 
utilizado para:

1) Quitação de débitos pró-
prios das empresas, a exemplo 
do ICMS devido por ocasião 
do desembaraço aduaneiro 
das importações, quando es-
tas ocorrerem em território 
paulista. 

2) Pagamento parcial de 
aquisições do ativo imobilizado 
e fornecedores de mercadorias 
ou insumos inerentes ao seu 
ramo usual de atividades. 

3) Transferência mediante 
pagamento, outras empresas 
interdependentes ou não. 

Desta forma, a questão do 
acúmulo sucessivo de crédito 
de ICMS pelas empresas pode 
ser resolvida em âmbito admi-
nistrativo junto à Secretaria 
Estadual da Fazenda Paulista. 
Primeiramente, é necessário 
verificar se o acúmulo de cré-
dito da organização está enqua-
drado em uma das hipóteses 
formadoras de saldo credor, 
previstas no Regulamento do 
ICMS. E, posteriormente, dar 
entrada com o processo admi-
nistrativo correspondente para 
a homologação deste crédito. 

A partir deste momento, o 
crédito acumulado homologa-
do se transforma em recursos 
financeiros, que se concretiza 
com reflexos positivos ime-
diatos no fluxo de caixa da 
organização.

(*) - É advogada da Giugliani 
Advogados.

Beatriz Dainese (*)

A - Voltar a Estudar 
A Secretaria da Educação está com vagas para jovens e adultos que querem 
retornar os estudos no 2º semestre letivo. A rede estadual atende classes 
do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª série). Além 
da atenção ao currículo oficial, o projeto pedagógico é propor aulas que 
dialoguem com a vida profissional e cotidiano dos alunos. O cadastro é pre-
sencial e pode ser feito na escola mais próxima de casa ou local de trabalho. 
É preciso apresentar documento original e comprovante de residência. O 
endereço das unidades estão no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.
br). A confirmação estará disponível nas unidades a partir do dia 10 de julho. 

B - Cosmético Dinamarquês
Com exclusividade, a paranaense Tradeline Imports é a responsável 
por trazer para o país a Gosh Copenhagen. Com o slogan ‘Make Your 
Impression’ a marca de cosméticos dinamarquesa desembarca em 
solo brasileiro trazendo maquiagens com um push urbano e antenado. 
Presente em 87 países, a marca é reconhecida por aliar inovação e alta 
qualidade. Aa entrada da Gosh Copenhagen no mercado se dará de forma 
faseada. A ideia é que as maquiagens cheguem até as consumidoras em 
setembro. Na primeira etapa, a marca estará à venda em lojas on-line, 
entre elas a Sephora, Época Cosméticos e Beleza na Web. A expectativa 
é que em 2018 os produtos também estejam nos pontos físicos, em 50% 
dos estados brasileiros. Saiba mais em: (www.goshcopenhagen.com).

C - Espaço CCBB 
Estão abertas até o dia 12 de julho as inscrições para a Seleção Pública 
de Projetos Culturais na modalidade “Cessão de Espaço”, para realização 
nos Centros Culturais Banco do Brasil (CCBB) em 2017 e 2018. Os pro-
jetos poderão ser inscritos nas áreass: Artes Cênicas, Cinema, Exposição, 
Ideias e Música. As propostas selecionadas não recebem patrocínio do 
Banco do Brasil e já devem possuir os recursos necessários para sua 
realização ou, ao menos, possuir negociação em vias de confirmação. 
As propostas podem ser inscritas para as unidades dos CCBBs de Belo 
Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições são gratuitas 
e podem ser realizadas pelo link (www.bb.com.br/cessaoespacoccbb).

D - Save The Date
Nos dias 21, 22 e 23 de setembro, o Centro de Convenções Frei Caneca 
recebe o ‘Investir Global Expo’, evento inédito que vai reunir, em um só 

lugar, inúmeras oportunidades de investimentos, com uma ampla gama 
de oportunidades de negócios para empreendedores, investidores e 
startups trazendo ferramentas diversificadas: leilões, bitcoins, imóveis, 
previdências, consultoria financeira, entre outros. Diante de um cenário 
negativo no qual o Brasil vive, nasce a iniciativa de um evento que visa 
mostrar o país que dá certo, com a união de diversos segmentos da 
economia para trabalhar as opções de bons negócios, rendimentos e 
perspectivas para agenda positiva brasileira. Informações e Inscrições: 
(http://investirglobal.com.br/#informacoes) ou (https://www.facebook.
com/investir.global.expo/). 

E - Músicas no Alentejo
De 21 a 29 de julho, a cidade alentejana de Sines, em Portugal, se tornará 
palco de um dos espetáculos mais impressionantes para os amantes 
da música, o Festival Músicas do Mundo. Com a promessa de ser tão 
marcante quanto as edições anteriores, o evento reunirá artistas de 
todos os cantos do globo para mostrarem seu talento entre as belezas 
do litoral alentejano. Tocando do jazz ao folk, já atraiu quase um milhão 
espectadores com a motivação de celebrar as diferentes culturas musi-
cais. O rapper Emicida, cultuado por suas rimas sobre a complexidade 
de ser negro no Brasil, as bandas Metá Metá e Gustavito & A Bicicleta, 
e o cantor Makely Ka integram as participações brasileiras. Artistas do 
Equador, Cabo Verde, Coreia do Sul e Costa do Marfim também irão 
agitar o festival. Mais informações no site: (www.fmmsines.pt).

F - Excelência da Saúde 
Entre os dias 20 e 22 de outubro, o Grupo Mídia realiza, no Sofitel Je-
quitimar, no Guarujá, a quarta edição do Fórum Healthcare Business. O 
tema é “Navegando em Águas Turbulentas”, e tem como objetivo debater 
soluções e elucidar temas que direcionem a Saúde com segurança diante 
do mar revolto que o país se encontra. O evento repleto de debate e 
mesa redonda se encerra com o jantar de premiação do Excelência da 
Saúde, homenagem às instituições que mais se destacaram no setor. A 
escolha dos vencedores se baseia em cases de sucesso e pesquisa de 
mercado. A inscrição dos cases já está aberta para as instituições. Serão 
considerados apenas os projetos que foram realizados nos últimos doze 
meses. Inscrição e mais informações no site (http://eventos.grupomidia.
com/case/saude/excelencia).

G - Finalista do Excelência
A publicação Condé Nast Johansens elege, anualmente, os melhores 
empreendimentos ao redor do mundo em diferentes categorias. Neste 
ano, o hotel-boutique Maitei, localizado em Arraial D’Ajuda, litoral sul da 
Bahia,  está entre os finalistas. Criado para valorizar a qualidade dos hotéis 
que possuem seu selo, o Prêmio de Excelência é uma chancela confiável, 
reconhecida pelos consumidores mais exigentes. Os vencedores são de-
terminados por uma combinação de votação online, que termina em 1º de 
setembro, além do feedback de hóspedes e relatórios de especialistas. A 
premiação ocorre em novembro. Para votar clique em: ( https://www.jo-
hansens.com/awards/). Sobre o Maitei, verifique em: (www.maitei.com.br).  

H - Imóvel como Garantia
O Santander diminui os juros da sua linha de crédito pessoal que permite 
utilizar o imóvel quitado como garantia. As taxas da modalidade, conhe-
cida como “home equity”, já eram mais competitivas do que as de outros 
empréstimos, caem de um intervalo de 1,28% a 1,43% ao mês para 1,22% 
a 1,39% ao mês. Amplamente usado nos Estados Unidos, o crédito pessoal 
com imóvel como garantia permite ao consumidor levantar recursos para 
organizar suas finanças, por exemplo, ao quitar dívidas de taxas mais altas, 
ou para realizar de planos e até usar como capital de giro para empresas. 
Para adquirir o financiamento, o cliente tem que possuir um imóvel quitado 
residencial ou comercial, com valor a partir de R$ 70 mil. 

I - Cultura de Garagem
Os ingressos para a terceira edição do Hack Town - encontro de for-
mato inovador que reúne profissionais de todo o país de áreas como 
tecnologia, inovação, empreendedorismo, música e economia criativa, 
já estão sendo vendidos online no site oficial (www.hacktown.com.br). 
O evento acontece na cidade de Santa Rita do Sapucaí, no Sul de Minas 
Gerais (220 km da capital paulista), nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro de 
2017, e promete superar o já surpreendente sucesso da edição anterior. 
O evento se destaca por unir nomes já consagrados a profissionais tri-
lhando caminhos ainda experimentais. O objetivo é conectar a cultura 
de garagem aos exemplos já consagrados que podem inspirá-los. 

J - Intolerância ao Glúten
O mercado de alimentos sem glúten apresentou um crescimento significativo 
nos últimos anos, apoiado na necessidade de pessoas com doença celíaca e 
intolerantes ao glúten e no hábito crescente dos consumidores pelo consumo 
de produtos saudáveis. Acompanhando o desenvolvimento deste segmento, 
que se prepara para atender este público de maneira mais eficiente e com 
maior diversidade e qualidade nos produtos oferecidos, nos dias 14 e 15 
de julho, no Centro de Convenções Frei Caneca, acontece a Gluten Free 
Brasil, 5ª Expo Funcionais & Nutracêuticos e 2º Gastronomia Funcional 
Brasil. Mais de 70 expositores  apresentarão lançamentos e novidades do 
mercado sem glúten, sem lactose, orgânico, vegano, de suplementos e 
nutracêuticos. Mais informações: (www.glutenfreebrasil.com).
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A Secretaria da Educação está com vagas para jovens e adultos que querem 
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O BNDES aprovou financiamento de R$ 
1,037 bilhão para construção de três parques 
eólicos nos estados da Bahia e do Ceará, com 
potência total de 311,3 megawatts (MW). Os 
tomadores do empréstimo são os grupos EDF, 
ENEL e Aliança, esta última subsidiária da 
Vale e da Cemig Geração e Transmissão. Os 
mpreendimentos darão prioridade à utiliza-
ção de equipamentos nacionais e deverão 
gerar em torno de 3 mil empregos diretos e 
indiretos durante as obras. 

Os parques eólicos serão construídos 
nos municípios de Mulungu do Morro e 
Campo Formoso, na Bahia; e de Icapuí, 

no Ceará. As condições financeiras do 
banco para o setor eólico envolvem apoio 
de até 70% dos itens financiáveis, com 
custo 100% vinculado à TJLP, praticada 
nas operações da instituição. Além disso, 
o BNDES poderá avaliar a subscrição de 
até 100% de debêntures de infraestrutura 
emitidas pelo projeto.

Com a aprovação do financiamento, o total 
emprestado ao setor de energia eólica este 
ano chega a R$ 3,5 bilhões, quase o total 
aprovado pelo BNDES para projetos deste 
tipo no ano passado, que somou R$ 3,8 
bilhões (ABr).

O balanço mensal de consumo 
de energia elétrica no Estado de 
São Paulo, realizado pela Secre-
taria de Energia e Mineração, foi 
divulgado e aponta uma retração 
em abril de 2,5% no consumo de 
eletricidade em relação ao mesmo 
mês do ano anterior. A energia 
elétrica utilizada no mês de abril 
totalizou 11.022 gigawatts/hora 
(GWh), contra 11.306 GWh em 
abril de 2016. A maior queda 
verificada no período foi no setor 
residencial com um recuo de 5,9%.

O setor industrial, que é res-
ponsável por 36,6% do mercado 
de eletricidade paulista, consumiu 
em abril 4.037 GWh, indicando 
um acréscimo de 1,5% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior. 
“Apesar da queda no setor resi-
dencial, a indústria registrou uma 
pequena elevação, o que mostra 
uma estabilidade da produção 
das empresas e a perspectiva de 
melhoria da economia”, explica o 
secretário de Energia e Mineração, 
João Carlos Meirelles. A classe 
residencial, com participação 
estadual de 29,4% apresentou 

As projeções permanecem abaixo do centro da meta de inflação, 

que é de 4,5%.

Segundo do boletim Focus, 
publicação elaborada 
todas as semanas pelo 

Banco Central (BC) com base 
em estimativas de instituições 
financeiras, a projeção para o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
passou de 3,71% para 3,64% 
este ano.

Essa foi a terceira redução 
seguida. Para 2018, a estimativa 
caiu de 4,37% para 4,33% no 
segundo ajuste consecutivo. As 
projeções permanecem abaixo 
do centro da meta de inflação, 
que é de 4,5%. Para junho, o 
mercado financeiro espera por 
deflação (-0,07%), após proje-
tar estabilidade dos preços na 
semana passada. A estimativa 

A participação do historiador Leandro Karnal na 25ª Convenção 
dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo 
(Convecon) está confirmada. O professor e autor de livros, cujos 
vídeos fazem sucesso na internet, realizará uma palestra no dia 9 
de outubro de 2017, logo após a cerimônia de abertura da 
Convenção. 

“Para nós, é uma honra contarmos com a participação de um 
pensador tão renomado como o Leandro Karnal na 25ª Convecon. 
Nosso objetivo, ao convidá-lo, foi oferecer aos convencionais a 
oportunidade de levantar questionamentos”, explicou o presidente 
do CRCSP, Gildo Freire de Araújo. 

Graduado em Historia pela Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, no Rio Grande do Sul, doutor em História Social pela 
Universidade de São Paulo (USP) e professor na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), Karnal é conhecido ainda por 
suas participações nos programas da TV Cultura, Jornal da 
Cultura e Café Filosófico. 

Ele escreveu, em autoria ou coautoria, mais de dez livros, 
alguns dos quais estão entre os mais vendidos do Brasil, como 
“Verdades e Mentiras”, “Felicidade ou Morte”, “Pecar e Perdoar”, 
“Detração – breve ensaio sobre o maldizer”, “História dos Estados 
Unidos“ e “Conversas com um jovem professor”. 

As inscrições para a 25ª Convecon podem ser feitas por meio 
do site oficial do evento – www.convecon.com.br. Os valores são 
diferenciados para profissionais da contabilidade, professores, 
estudantes da área contábil e profissionais de outras áreas. 

“Quanto antes o profissional fizer sua inscrição, melhor, pois há 
lotes promocionais com valores diferenciados”, contou o presidente 
do CRCSP, Gildo Freire de Araújo. “Temos certeza de que este é 
um grande investimento em conhecimento”, completou Gildo. 

KARNAL FARÁ PALESTRA DE ABERTURA DA 25ª 
CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Presidente: Gildo Freire de Araújo – Gestão 2016-2017 
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909 
Telefone: 11 3824.5400 - www.crcsp.org.br 
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br 

passou de 2,30% para 2,20% 
na quarta redução consecutiva.

Para as instituições financeiras, 
a taxa Selic encerrará 2017 e 2018 
em 8,5% ao ano. Atualmente, a 
Selic está em 10,25% ao ano. A 
Selic é um dos instrumentos usa-
dos para influenciar a atividade 
econômica e, consequentemen-
te, a inflação. Quando o Copom 
aumenta a Selic, a meta é conter 
a demanda aquecida, e isso gera 
reflexos nos preços porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Já quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fique mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a inflação (ABr).

para o crescimento do Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma 
de todas as riquezas produzi-
das pelo país, foi reduzida de 

0,41% para 0,40%, em 2017, 
no segundo ajuste consecutivo. 
Para o próximo ano, a projeção 
de crescimento da economia 

Consumo de energia elétrica 
recuou 2,5% no Estado

um consumo de 3.240 GWh. O 
comércio, que representa 22,6% 
do mercado estadual, consumiu 
em abril 2.496 GWh. 

Os demais setores (rural, ilu-
minação pública, poder público, 
serviço público e consumo pró-
prio) correspondentes a 11,4% 
do total, consumiram em abril 
de 2017, 1.249 GWh, acréscimo 
de 0,1% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. As prin-
cipais informações sobre consumo 
de energia no Estado podem ser 
acessadas na ferramenta chamada 
Dados Energéticos, no site da 
Secretaria de Energia e Mineração 
disponível no endereço (www.
energia.sp.gov.br).
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