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CAE conclui apreciação PRS 1/13 (uniformização da alíquota 
interestadual do ICMS); matéria segue para o Plenário em regime de 
urgência. 
 
A Comissão de Assuntos Econômicos concluiu a votação do PRS 1/2013, que reformula o ICMS, ao 
apreciar os destaques apresentados ao texto base do relator, senador Delcídio Amaral (PT/MS), que já 
havia sido aprovado. Os destaques foram analisados em blocos. 
 
Apenas dois destaques foram aprovados: um para a emenda 28 e outro para a emenda 42. 
 
O senador Delcídio Amaral já havia aceitado alíquota interestadual de 7%, a partir de 2018, para bens 
e mercadorias produzidos em conformidade com o Processo Produtivo Básico bem como para os 
produtos agropecuários, das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o estado do Espírito Santo 
destinadas às regiões Sul e Sudeste. Na votação de hoje, com a aprovação destaque à emenda 28, do 
senador José Agripino (DEM-RN), a alíquota 7% será aplicada também às transações de comércio e 
serviço. 
 
A emenda 42, do Sen. Francisco Dornelles (PP/RJ), foi aprovada simbolicamente, uma vez que 
mantém basicamente as mesmas exigências já contempladas no substitutivo, com relação à vigência 
do PRS. A emenda mantém a exigência de aprovação de lei complementar que defina em três quintos 
o quorum necessário para fins de celebração, no âmbito do CONFAZ, de convênio para convalidação 
dos efeitos de todos os incentivos e benefícios fiscais concedidos irregularmente, bem como que 
disponha sobre a compensação dos Estados e Município pela perda de arrecadação decorrente das 
alterações propostas pelo PRS, incluindo a necessidade de aporte de recursos ao FDR.  

Todos os demais destaques foram rejeitados. As discussões na CAE foram dominadas pelas duas 
exceções previstas no Projeto de Resolução: o gás natural e os produtos que saem da Zona Franca de 
Manaus e das áreas de livre comércio, que mantiveram a alíquota interestadual de 12%. Alguns 
senadores tentaram acabar com o tratamento e reduzir a alíquota a 4%; outros tentaram propor uma 
solução intermediária, com alíquota de 9% para a ZFM, de modo a manter a proporcionalidade no 
diferencial do ICMS com estados do Sul e Sudeste.    

O texto que segue em regime de urgência para o Plenário do Senado reduz as alíquotas de ICMS nas 
transações de um estado para outro, em um ponto percentual por ano, a partir de 2014. Os produtos 
que saem do Sul e Sudeste para demais regiões e o estado do Espírito Santo, atualmente com uma 
taxação de 7%, chegam a 4% em 2016. As mercadorias das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 
do estado do Espírito Santo, quando destinadas ao Sul e ao Sudeste, hoje taxadas em 12%, chegam à 
meta de 7% em 2018. Nas operações entre estados de uma mesma região vale a unificação gradual 
em 4%.   

Cabe ressaltar que há no Plenário requerimento do Senador Ricardo Ferraço (PMDB/ES) para que o 
texto também seja apreciado pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) do Senado.  

� CAE conclui apreciação PRS 1/13 (uniformização da alíquota interestadual do ICMS); matéria segue para o Plenário em 
regime de urgência;  

� Comissão mista vota ampliação do Reintegra nesta quarta; 
� Medida Provisória 599 deve ser votada na quinta-feira (9). 
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Comissão mista vota ampliação do Reintegra nesta quarta 

 
O relator da Medida Provisória 601, senador Armando Monteiro Neto (PTB/PE), leu hoje seu parecer na 
Comissão Mista constituída para analisar a matéria - que prorroga o Reintegra e contempla novos 
setores com a política de desoneração da folha de pagamentos. O senador por Pernambuco introduziu 
inovações importantes no texto: ampliou o Reintegra para 2017 e estendeu a desoneração da folha 
para novos setores. 
 
Monteiro não só acatou emendas que prorrogam o Reintegra até 31 de dezembro de 2017 como 
acolheu sugestões para estabelecer que os valores ressarcidos no âmbito do Reintegra não serão 
computados na apuração da base de cálculo do IR, CSLL e de PIS/COFINS.  
 
O Reintegra proporciona a correção do sistema tributário no que se refere à tributação de exportações, 
uma vez que busca resolver uma das formas pelas quais a tributação onera as exportações brasileiras, 
que é o acúmulo de saldos credores de tributos pelas empresas que não são compensados.  
 
Conforme disposto na própria exposição de motivos da Lei 12.546/11, que criou o programa, o 
Reintegra objetiva “reintegrar valores referentes a custos tributários residuais – impostos pagos ao 
longo da cadeia produtiva e que não foram compensados - existentes nas suas cadeias de produção." 
Assim, o programa viabiliza contornar as dificuldades encontradas pelas empresas brasileiras 
exportadoras de competir em igualdade de condições em um ambiente de competição cada vez mais 
acirrada.  
 
A ampliação, até 2017, é necessária e apoiada pela CNI, vez que representa medida de justiça fiscal, 
considerando que não houve nenhum aperfeiçoamento no sistema de tributação para evitar o acúmulo 
de créditos e que o programa contribui para o desenvolvimento da competitividade das exportações de 
manufaturados. 
 
São setores contemplados com a desoneração da folha, dentre outros: 
 
a) a partir de 2014, com alíquota de 2%:  
� empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros por fretamento e turismo municipal, 

intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional; 
� empresas de transporte ferroviário de passageiros; 
� empresas de transporte metroferroviário de passageiros; 
� empresas que prestam os serviços de pesquisa e desenvolvimento em engenharia e tecnologia 

em microondas de potência, engenharia de projetos aeroespaciais, manutenção e reparação de 
veículos e equipamentos militares e de foguetes e equipamentos aeroespaciais, instalação de 
sensores e sistemas de armas e de maquinários e equipamentos de emprego militar; 

� empresas de construção de obras de infraestrutura; 
� empresas de engenharia e arquitetura; e 
� empresas de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos; 

 
b) a partir de 2014, com alíquota de 1%: 
� atividades de montagem e desmontagem industrial e do setor de refratários; 
� indústria de balas, confeitos e gomas de mascar; 
� empresas que realizam operações de carga, descarga e armazenagem de contâineres em portos 

organizados e terminais portuários de uso privativo; 
� transporte aéreo de passageiros e de carga não regular (táxi-aéreo); 
� transporte rodoviário de cargas; 
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� agenciamento marítimo de navios; 
� transporte por navegação de travessia;  
� prestação de serviços de infraestrutura aeroportuária; 
� transporte ferroviário de cargas; 
� jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 
� armas e munições; suas partes e acessórios, exceto revólveres e pistolas, cartuchos e suas 

partes, para espingardas ou carabinas de cano liso e chumbos para carabinas de ar comprimido; 
� artigos de óptica nas categorias do comércio varejista; 
� atividade de pré-moldados de gesso. 

 
Setores da indústria de alimentação foram retirados da desoneração da folha. Esses setores tratam de: 
complementos alimentares, isotônicos, bebidas energéticas, preparações e conservas de peixes; caviar 
e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixes; crustáceos, moluscos e outros invertebrados 
aquáticos, preparadas ou em conserva. 
 
O parecer lido hoje também:  
� regulamenta procedimentos operacionais de transporte e compra do ouro garimpável; 
� altera a legislação de PIS/Cofins para: prever regra sobre crédito presumido de PIS/Cofins na 

exportação de soja e de biodiesel; suspender a incidência de PIS/Cofins para operações de 
vendas de produtos agrícolas em geral; desonerar as máquinas e implementos agrícolas não 
autopropulsados (arados, grades, semeadeiras, adubadeiras, etc); e desonerar o açúcar refinado;  

� concede crédito presumido de IPI para reciclagem de garrafas tipo PET; 
� permite às pessoas jurídicas com saldo negativo do imposto de renda compensar as perdas, no 

exercício seguinte, com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, exceto as 
contribuições previdenciárias; 

� restabelece, para fins do Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), a possibilidade de o 
contribuinte excluir da área tributável aquelas identificadas, na forma da lei ambiental, como de 
preservação permanente e de reserva legal. 

  
A votação do parecer do relator acontece amanhã (8 de maio, quarta-feira). 
 
 
 
 
 

Medida Provisória 599 deve ser votada na quinta-feira (9) 
 
Foi suspensa a reunião de hoje da Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 599/ 
2012, que estabelece medidas de prestação de auxílio financeiro com o objetivo de compensar perdas 
de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações interestaduais 
relativas ao ICMS e institui o Fundo de Desenvolvimento Regional. Porém, antes de a reunião ser 
suspensa, o senador Walter Pinheiro (PT/BA), relator da matéria, leu seu parecer. 
 
Pinheiro introduziu algumas inovações à Medida Provisória. De acordo com o Projeto de Lei de 
Conversão: 
� a apuração dos valores das perdas de ICMS e das compensações, feita pela Receita Federal, 

será acompanhada pelo Confaz; 
� a correção do auxílio financeiro prestado aos Estados e ao Distrito Federal em relação aos quais 

se constatar perda de arrecadação será atualizada pela variação nominal do PIB e terá inicio já 
em primeiro de janeiro de 2014; 
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� a dotação orçamentária específica para prestação de auxílio financeiro será prevista no projeto de 
lei orçamentário enviado ao Congresso; 

� a aplicação do disposto na Resolução do Senado 22/89 será garantida aos contribuintes titulares 
de benefícios fiscais, pelo tempo restante de vigência dele, limitado ao prazo de vinte anos, a 
contar do início de vigência da resolução que reduzir a alíquota interestadual de ICMS (os 
benefícios precisam ter prazo de vigência definido, concedidos em contrapartida à instalação de 
unidade industrial e devidamente convalidados, reinstituídos ou aprovados pelo Confaz); e 

� a divisão dos recursos entre os incentivos de caráter financeiro e as transferências diretas aos 
Estados e ao DF, antes de 75% (R$ 222 bilhões) e 25% (R$ 74 bilhões), será de 50%: R$ 148 
bilhões para empréstimos e R$ 148 bilhões para transferência aos Estados.    

 
A reabertura da reunião está marcada para o dia 09 de maio de 2013, quinta-feira, às 10h, no Plenário 
nº 03 da Ala Senador Alexandre Costa, Senado Federal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NOVIDADES LEGISLATIVAS | Publicação Semanal da Confederação Nacional da Indústria - Unidade de Assuntos Legislativos - CNI/COAL | Gerente Executivo: Vladson Bahia Menezes | Coordenação Técnica: Pedro Aloysio Kloeckner | Informações técnicas e obtenção de cópias dos documentos mencionados: (61) 3317.9332 Fax: (61) 3317.9330 paloysio@cni.org.br | Assinaturas: Serviço de Atendimento ao Cliente (61) 3317.9989/9993 Fax: (61) 3317.9994 sac@cni.org.br | Setor Bancário Norte Quadra 1  Bloco C Edifício Roberto Simonsen CEP 70040-


