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ICMS volta a ser debatido e PLP 238/2013 deve ser votado sem 
convalidação de benefícios fiscais 

 

A reforma do ICMS e a renegociação das dívidas estaduais foram objeto de audiência pública realizada 
na Comissão de Assuntos Econômicos na manhã de hoje. O deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), 
relator do PLP 238/2013, que prevê quorum diferenciado para convalidação de incentivos fiscais 
concedidos à margem do CONFAZ e altera os critérios de indexação aplicáveis aos contratos de 
refinanciamento de dívidas celebrados entre a União, os Estados e os Municípios, participou da 
audiência juntamente com representantes do Ministério da Fazenda e das Secretarias de Fazenda 
Estaduais.  
 
Segundo Eduardo Cunha, seu parecer ao PLP 238/2013 deve ser apresentado amanhã. Cunha 
adiantou que a falta de consenso para convalidação dos benefícios fiscais que Estados e municípios 
deram a empresas no âmbito da guerra fiscal por investimentos fez com que a proposta fosse retirada 
para viabilizar a votação do alívio fiscal para Estados e Municípios. 
 
O líder do PMDB na Câmara afirmou que o Ministério da Fazenda aceitou retroagir a aplicação da taxa 
Selic aos contratos de refinanciamento de dívidas estaduais e municipais assinados a partir de 1996. O 
acordo prevê que a partir de janeiro de 2013, as dívidas com a União serão corrigidas pela Selic ou 
IPCA mais juros de 4% ao ano, o que for mais baixo. No caso do estoque, o governo fará a comparação 
entre as taxas originais (IGP-DI mais juros de 6%, 7,5% ou 9% ao ano dependendo do contrato) e a 
Selic. Será aplicado o que for menor e o valor pago a mais acabará abatido do estoque da dívida 
existente hoje. A proposta original do governo previa que apenas a correção aplicada a partir de janeiro 
de 2013 seria alcançada por uma redução no indexador da dívida. Assim, o estoque acumulado até o 
início do ano não seria reduzido. 
 
Cunha afirmou que a Fazenda aceitou reduzir também o indexador dos contratos de dívidas por 
antecipação de royalties de petróleo, recursos hídricos e energia elétrica, além de participações 
especiais. Na opinião do deputado, o projeto deve ser votado nesta quarta-feira (9) no plenário da 
Câmara dos Deputados. 
 
Segundo o secretário-executivo do ministério da Fazenda, Dyogo Oliveira, para colocar um ponto final 
na guerra fiscal e reduzir as inseguranças jurídicas é necessário um amplo entendimento em torno da 
reforma do ICMS e a convalidação de incentivos fiscais sem a aprovação do Confaz. Oliveira ressaltou 
que o custo de acúmulo de crédito do ICMS inviabiliza os projetos de investimento e desestimula as 
exportações. De acordo com o secretário, a reforma do ICMS e a convalidação dos incentivos fiscais 
devem ser aprovadas ao mesmo tempo. E ressaltou que apenas convalidar os incentivos poderia criar 
um monopólio do incentivo fiscal.  
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Para o secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, Andrea Calabi, há um razoável consenso 
construído no âmbito do Confaz em relação à convalidação e também a reforma do ICMS. Calabi, 
entretanto, manifestou-se contrariamente ao fim da unanimidade do Confaz para liberação de incentivos 
fiscais. 
 
 
 

 

CAS debate aposentadoria especial para trabalhadores da construção 
civil  
 
A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) realizou, hoje, audiência pública para tratar do Projeto de Lei do 
Senado 228/2011 que concede aposentadoria especial para trabalhadores da construção civil. O 
projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT/RS), assegura aos trabalhadores da construção civil o 
direito a aposentadoria especial após 25 anos de serviço prejudicial à saúde ou a integridade física. 
 
Participaram dos debates: Luiz Carlos Botelho Ferreira, representando a CNI, o vice-presidente do 
SINDUSCON e membro do Conselho Temático de Relações do Trabalho e Desenvolvimento Social da 
CNI; Geraldo Ramthun, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do 
Mobiliário do Estado do Paraná (FETRACONSPAR); Antonio de Sousa Ramalho, Presidente da 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil de São Paulo (SINTRACON/SP); 
Francisco Chagas Costa Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria da 
Construção e Mobiliário (Contricom); Miraldo Vieira da Silva Secretário Geral da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria da Construção e Mobiliário (Contricom); Luis Fernando Melo Mendes, 
representante da CBIC - Câmara Brasileira da Construção Civil. 
 
O representante da CNI ponderou que a indústria da construção civil está em um processo muito rápido 
de mudanças técnicas que permitem a melhoria das condições de segurança no trabalho.  Advertiu, 
ainda, que a aposentadoria precoce carreia consigo alguns problemas, dentre eles a determinação de 
tempo de trabalho permanente, a oneração da previdência social e o incremento do custo indireto sobre 
a massa salarial.  
 
Luiz Carlos Botelho defendeu que o empresariado brasileiro deve pleitear a paridade de diálogo e que, 
uma das grandes dificuldades para o capital privado é a impossibilidade de negociar diretamente com o 
trabalhador. 
 
Os representantes dos empregados da construção civil foram unânimes em apoiar o projeto em razão 
das condições severas do trabalho realizado pelos operários. Comentaram, ainda, sobre o grande 
número de acidentes e alta rotatividade do setor.  
 
O presidente da Comissão senador Waldemir Moka (PMDB/MS) argumentou que toda a discussão 
travada na audiência ficou carente da opinião da maior impactada com a possível aprovação da 
proposta – A Previdência Social. Todos os participantes concordaram com a necessidade de ouvir 
representantes do órgão. 
 
Na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) o projeto foi rejeitado, e na Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS), aguarda apresentação do parecer do relator, senador Benedito de Lira (PP/AL). 
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CESP de Mineração debate, em audiência pública, o novo Marco Legal 
do Setor Mineral  
 
A Câmara dos Deputados realizou mais uma audiência pública,  desta vez para discutir o Direito de 
Propriedade no âmbito do Projeto de Lei do Marco Regulatório da Mineração. A Comissão, presidida 
pelo deputado Gabriel Guimarães (PT/MG), contou com a presença de representantes das seguintes 
entidades: Ministério de Minas e Energia (MME), Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), 
Confederação Nacional de Agricultura (CNA) e Ministério Público da União (MPU). 
 
O debate teve início com a participação de Telton Elber Correa, representando o MME, que pontuou 
principalmente a necessidade de descentralização da estrutura minerária, permitindo a utilização de 
instrumentos mais modernos, assim como da qualificação técnica dos trabalhadores do órgão. 
 
Anaximandro Doudement, representando a CNA, focou sua apresentação nas questões relativas ao 
direito de prioridade. Sobre esse assunto, ressaltou a necessidade de se manter as garantias referentes 
à renda de ocupação e às indenizações em termos de danos ou prejuízos.  
 
Em seguida o diretor de assuntos ambientais do IBRAM, Reinaldo Mancin, destacou a importância de 
aumentar a segurança entre o superficiário e o minerador e a incoerência da Declaração de Utilidade 
Pública (DUP) ser requerida apenas em casos de desacordos, quando essa declaração deveria fazer 
parte do estágio inicial do processo minerário, uma vez que essa atividade é enquadrada como de 
interesse público.  
 
O procurador Jorge Munhóz, representante do MP, manifestou bastante preocupação, dentre outros 
assuntos, com a mudança da estrutura institucional do DNPM. Para ele as unidades administrativas já 
instaladas devem ser mantidas, pois é primordial manter a fiscalização mais efetiva. 
 
Ao final da audiência o presidente da comissão especial que analisa o texto, deputado Gabriel 
Guimarães (PT/MG) afirmou que o relatório final do novo Código de Mineração (PL 5807/13) deve ser 
apresentado até o dia 6 de novembro.  
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