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Senado aprova reabertura do “Refis da Crise” 
 

Conforme antecipado pela edição de ontem do “Novidades Legislativas”, o Plenário do Senado Federal 
aprovou hoje o Projeto de Lei de Conversão aprovado pela Câmara dos Deputados à Medida Provisória 
615, que originalmente autorizava o pagamento de subvenção econômica aos produtores da safra 
2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol da região Nordeste e regulamentava o mercado de 
pagamento eletrônico, mas passou a prever a reabertura do “Refis da Crise”, parcelamento de débitos 
tributários previstos na Lei 11.941/2009. De acordo com texto que segue para sanção presidencial, 
contribuintes com dívidas vencidas na Receita Federal até 30 de novembro de 2008 que não tenham 
aderido ao Refis poderão fazê-lo até 31 de dezembro deste ano. O último prazo para adesão venceu em 
julho de 2011. 
 
Os senadores ratificaram o texto “limpo” do Plenário da Câmara. Se por um lado ficaram de fora 
alterações como a ampliação de benefícios para plantadores de cana da Sudene e do Paraná e a 
regularização de terras públicas do Distrito Federal ocupadas por templos, por outro foram aprovadas 
inovações como fim da base de cálculo do PIS/Cofins-Importação compreender o valor do ICMS 
incidente no desembaraço aduaneiro; fim da obrigatoriedade dos produtores de cana, açúcar e álcool de 
aplicar, em benefício dos trabalhadores industriais e agrícolas das usinas, destilarias e fornecedores, em 
serviços de assistências médica, hospitalar, farmacêutica e social, importância correspondente no 
mínimo 1% sobre o preço oficial do saco de açúcar de 60kg e 2% sobre o valor oficial do litro de álcool; 
e elevação do prazo, de 24 para 48 meses, para caducidade do ato de criação de ZPEs. 

 

Comissão do Senado rejeita proposta que proibia doação de pessoas 
jurídicas para campanhas eleitorais 
 
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em decisão terminativa, rejeitou, hoje, o substitutivo 
ao PLS 264/2013, apresentado pelo senador Eduardo Suplicy (PT/SP), que pretendia proibir doação em 
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade, de qualquer pessoa jurídica aos 
partidos políticos e candidatos. Em caso de descumprimento o infrator ficaria sujeito ao pagamento de 
multa no valor de cinco a dez vezes da quantia doada e, cumulativamente, proibição de participar de 
licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público por período de até cinco anos. A 
proposta limitava, ainda, a doação de pessoa física em R$ 1.700,00, em cada pleito. 
 
O voto em separado apresentado do Senador Cássio Cunha Lima, pela rejeição do projeto e do 
substitutivo, foi acolhido pela Comissão. Argumenta o senador em seu voto que a vedação proposta 
"fatalmente, i) levaria à não transparência das campanhas, o que vai de contramão ao que se pretende 
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aprimorar; e, ii) não levaria ao fim do financiamento privado, mas sim ao monopólio do caixa dois sobre 
ele." 
 
Ressalta, ainda, que "é necessário lembrar que, assim como o pluralismo político, os valores da livre 
iniciativa também constam da relação de fundamentos da República. O exercício da livre iniciativa 
manifesta-se na operação de pessoas jurídicas, de empresas, portadoras de interesses legítimos, que 
podem manifestar-se, com respeito à transparência e aos limites legais, no processo eleitoral. Fechar o 
processo eleitoral às demandas legítimas da livre iniciativa ofende, portanto, um dos fundamentos da 
República." 
 
Se não for apresentado recurso para levar a matéria à votação do plenário, o projeto será arquivado. 
 
 
 

Comissão do Senado aprova projeto que amplia a proibição de venda de 
cigarros 
 
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou, hoje, o PLS 139/2012, que proíbe a 
comercialização de produtos de tabaco nos seguintes estabelecimentos: posto de gasolina, local de 
venda ou consumo de alimento, supermercado, loja de conveniência e banca de jornal.  
 
Vale ressaltar que a lei em vigor (Lei 9.294/96), criada para regulamentar o dispositivo 220 da 
Constituição Federal e restringir o uso e a propaganda dos produtos de tabaco, já proíbe a sua 
comercialização em estabelecimentos de ensino, saúde e em órgãos ou entidades da Administração 
Pública. 
 
A proposta de ampliar a proibição da venda desses produtos com base no conceito "local de venda ou 
consumo de alimento" viola o princípio constitucional da livre iniciativa, previsão garantida no artigo 170 
da Constituição Federal, bem como o princípio da razoabilidade, pois a fabricação e comercialização de 
produtos de tabaco é uma atividade econômica legalizada no Brasil.  
 
O projeto será ainda analisado pelas Comissões de Assuntos Econômicos (CAE), de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor (CMA), de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e de Constituição, 
Justiça e Cidadania.  
 
 
 

CTASP aprova regulamentação do  trabalho a distância 
 
A CTASP aprovou, nesta quarta-feira, o PL 4793/2012 que determina que a remuneração do trabalho 
exercido à distância ou no domicílio do empregado serão definidas em contrato individual de trabalho, 
convenção ou acordo coletivo. 
 
A regulamentação do trabalho a distância ou realizado no domicílio do empregado, feita por meio de 
acordo ou convenção coletiva, ou ainda por meio do contrato individual de trabalho estimula a 
modernização das relações de trabalho. Transferir a regulamentação para cada caso, definindo os 
contornos do trabalho à distância  e a forma de remuneração atende aos interesses das partes 
contratantes e das categorias interessadas. 
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A CNI apresentou seu posicionamento convergente à proposta à Relatora na CTASP, deputada Gorete 
Pereira (PR/CE), que concluiu pela aprovação do projeto em sua versão original. 
 
O projeto ainda será apreciado pala CCJ em regime conclusivo.  
 

 
 

CDEIC aprova projeto que reduz para 30 quilos o peso máximo 
carregado pelo trabalhador 
 
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou o PL n.º 5746/2005, na 
forma do parecer do relator, deputado Antônio Balhmann (PSB/CE), que reduz para trinta quilos o peso 
máximo a ser carregado individualmente pelo trabalhador. Atualmente, a Consolidação das Leis do 
Trabalho prevê como limite o peso de sessenta quilos, conforme redação do artigo 198. 
 
A previsão legal atual (sessenta quilos) trata apenas de um valor máximo a ser carregado, não violando 
qualquer normativo interno ou internacional sobre o tema. A CNI defende que alterações como a 
proposta não podem ser feitas de forma unilateral e brusca. Qualquer mudança deve ser precedida de 
estudos mais aprofundados, que levem em conta a ergonomia, as tecnologias atualmente utilizadas 
para auxílio no carregamento de peso e, fundamentalmente, o incremento no custo de produção e o 
impacto para as empresas.   
 
A matéria agora retorna à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC e, 
posteriormente, será apreciado em Plenário.  
 
 
 

Audiência Pública na CDEIC discute SISCOSERV 
 

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio – CDEIC, da Câmara dos 
Deputados, realizou, em 10 de setembro, audiência pública para discutir a gestão do Sistema Integrado 
de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no 
Patrimônio – SISCOSERV, matéria objeto de PDC 1056/2013. Estiveram presentes representantes da 
CNF, CNC, CNI, MDIC e Receita Federal. 
 
Em linhas gerais, o PDC suspende os efeitos de Portarias Conjuntas da RFB e Secretaria de Comércio 
Exterior do MDIC que definem a RFB como gestora do SISCOSERV, devolvendo ao MDIC essa 
atribuição e susta, também, INs que estabelecem multas relativas à operação do Sistema, no que tange 
à pontualidade das informações, falhas e/ou omissões nos registros. O retorno da atribuição dessa 
gestão ao MDIC converge aos propósitos fundamentais da iniciativa e às práticas comuns ao 
SISCOMEX (produtos e mercadorias). Ademais, tais multas, conforme legislação em vigor, são 
calculadas com base no faturamento da empresa no mês anterior à sua emissão, o que implica em 
volumes demasiadamente gravosos e penalidades desproporcionais se considerados o volume e 
detalhamento das informações a serem prestadas.  
 
Samuel Lemos, da CNI, assinalou o apoio da Confederação ao Sistema de dados estatísticos para fins 
de políticas públicas, ressaltando que o fato do material ter sido atualizado cinco vezes durante os 
últimos doze meses sinaliza que o Sistema está em processo de aperfeiçoamento. Lemos propôs a 
simplificação dos procedimentos, por meio da redução de 11 para 6 campos obrigatórios, lançamento 
anual dos registros das empresas, harmonização do uso da NBS, definição objetiva da dispensa de 
registro no SISCOSERV dos serviços embarcados com a exportação de um bem e registrados no 
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SISCOMEX, e defendeu, ainda, a fiscalização orientadora até dezembro de 2014, possibilitando a 
capacitação adequada dos funcionários, adaptação adequada para a área de TI, gerando segurança 
jurídica. 
 
Henrique Echenique, da CNF, apontou as dificuldades de trabalhar e processar as informações 
previamente ao registro no Sistema e que suas exigências tendem a levar as empresas ao equívoco, 
acarretando multas altíssimas. Nesse sentido, sugeriu o estabelecimento de um piso mínimo para o 
registro das operações; a utilização de apenas 5 dígitos na NBS; a prorrogação dos prazos para o input 
dos dados, permitindo melhor planejamento tecnológico para registro no sistema; e a revisão das multas 
. 
Haroldo Silveira Piccina, representando a CNC, ressaltou a grande dificuldade de implantação de um 
sistema de coleta e sistematização de dados, além da crescente obrigação do contribuinte em prestar 
informações às autoridades, gerando ônus crescentes às empresas Assim, para sua aceitação pelas 
empresas, seria necessária a flexibilização, em ternos de tempo, para a sua adequação e adaptação às 
novas tecnologias, especialmente em relação à absorção de custos. Ademais, em atividades que 
envolvam comércio exterior em algum ponto da cadeia, surgem dúvidas acerca de qual agente deve 
prestar a informação ao SISCOSERV. O representante sugeriu ampliação do período de teste até 2014.  
 
Maurício do Val, do MDIC, anunciou a publicação da 6ª edição do Manual do SISCOSERV (Portaria 
Conjunta RFB/SCS 1.284, de 09/09/2013) referente à operacionalidade do Sistema, justificando que a 
edição e publicação de novos documentos é dada por ocasião do processo de simplificação do Sistema. 
Apontou, dentre os objetivos da iniciativa: acompanhamento e aferição das políticas públicas; geração 
de estatísticas desagregadas e atualizadas. A despeito do crescimento do número de usuários – eram 
apenas 27 empresas em agosto de 2012 e, atualmente, mais de 15.000 -, seu entendimento é de que 
os mecanismos de fomento ao comércio exterior de serviços estão sendo subutilizados e que as 
discussões tem se restringido apenas aos aspectos tributários do sistema.  
 
Adriana Gomes Rego, da Receita Federal do Brasil, reconheceu que as multas previstas atualmente 
não são proporcionais à matéria, já que o Sistema não tem finalidades arrecadatórias. Assinalou que a 
RFB está aberta a reformulações para melhor adequação à realidade dos setores interessados. 
 
O Dep. Guilherme Campos (PSD/SP), frisou que o PDC surgiu para conferir maior eficiência à 
produtividade nacional, uma vez que grande parte das informações solicitadas pelos órgãos da 
administração pública já está disponível, cabendo ao Estado, portando, otimizar a utilização dos seus 
bancos de dados.  
 
O Deputado manifestou satisfação com o registro de receptividade da RFB às alterações solicitadas 
pelo setor privado e anunciou a realização de Reunião Deliberativa Ordinária de 11/09, às 10h00.  
 
Após deliberação, o PDC segue para apreciação da Comissão de Finanças e Tributação – CFT da 
Câmara dos Deputados. 
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