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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 

 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
 

Substituição da penhora por seguro garantia judicial na cobrança da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública 
 
PL 05331/2013 do deputado Domingos  Sávio (PSDB/MG), que "altera dispositivo da Lei nº 6.830, de 
22 de setembro de 1980, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá 
outras providências". 
 
Permite a substituição  da penhora por seguro garantia judicial na cobrança da Dívida Ativa da Fazenda 
Pública em valor não inferior ao do débito constante da inicial, devidamente atualizado até a data em 
que for prestada a garantia, acrescida do percentual de 30% sobre o valor da dívida, descontados os 
honorários advocatícios, com prazo de validade não inferior a 2 anos. 

 

 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

Competência da Justiça do Trabalho para apreciar ações de danos decorrentes de morte do 
empregado 
 
PL 05243/2013 do deputado Beto Albuquerque  (PSB/RS), que "acrescenta  o inciso  VI ao art. 652 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para fixar a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações de danos morais e patrimoniais 
decorrentes de infortúnios do trabalho e de morte do empregado". 

 

Estabelece como competência das Juntas de Conciliação e Julgamento julgar as ações indenizatórias 
de danos moral e material, provenientes de infortúnios do trabalho ou decorrente do falecimento  de 
empregado,  por doença de natureza ocupacional, acidente de trabalho ou culpabilidade do empregador 
por negligenciar medidas de segurança, higiene e saúde do trabalhador. 

 
 

Restrição ao cabimento do Recurso de Revista 
 

PL 05270/2013 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que "altera a alínea 'a' do art. 896 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a fim 
de restringir a possibilidade de interposição de Recurso de Revista". 

 

Restringe o cabimento do Recurso de Revista para somente contrariedade a decisão da Seção de 
Dissídios Individuais do TST ou a Súmula de Jurisprudência Uniforme dessa Corte. 

 

 
Extinção do processo trabalhista com mais de 8 anos de tramitação 

 

PL 05347/2013 da deputada Gorete  Pereira (PR/CE), que "acrescenta  parágrafo único  ao art. 765 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943". 

 

Extingue o processo trabalhista, com julgamento de mérito, após 8 anos de tramitação processual sem 
que a ação tenha sido levada a termo. 
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BENEFÍCIOS 
 

Licença-maternidade para empregada com deficiência 
 

PL 05376/2013 da deputada Rosinha da Adefal (PTdoB/AL), que "acrescenta parágrafo à 
Consolidação das Leis do Trabalho para aumentar o período da licença-maternidade da empregada 
gestante com deficiência". 

 

Aumenta o período da licença-maternidade de 120 para 180 dias, no caso de empregada gestante 
com deficiência. 

 

 

 
REGULAMENTAÇÃO DE PROFISSÕES 

 

Piso salarial dos vigilantes 
 

PL 05352/2013 do deputado Roberto Britto (PP/BA), que "dispõe sobre o piso salarial dos 
vigilantes". 

 

Estabelece o salário dos vigilantes do Distrito Federal como referência de valor para o piso salarial da 
categoria. O piso salarial será reajustado anualmente, no mês de maio, em percentual equivalente à 
variação acumulada do IPCA/IBGE, verificada nos doze meses imediatamente anteriores. 
 
 

 
RELAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRABALHO 

 

Participação dos empregados atletas do setor privado em competições esportivas 
 

 

PL 05269/2013 do deputado Paulo Foletto (PSB/ES), que "altera o art. 473 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) para permitir a participação de empregado atleta em competições esportivas 
sem prejuízo do emprego e do salário". 

 

Autoriza a participação do empregado durante o período de convocação para integrar representação 
nacional em treinamento  ou competição  esportiva no País ou no exterior sem prejuízo do seu 
emprego e salário. 
 
 
Concessão de férias a qualquer trabalhador, em até dois períodos 
 
PL 05294/2013 do deputado Reguffe (PDT/DF), que "altera o art. 134 e seu § 1º e suprime o § 2º, 
todos do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das Leis do 
Trabalho, para possibilitar a concessão de férias a todo e qualquer trabalhador deste regime, em até 
02 (dois) períodos". 
 
Possibilita a concessão de férias, em até dois períodos, a todo e qualquer trabalhador. 
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INFRAESTRUTURA 
 

Novo marco regulatório  da mineração 
 

PL 05306/2013 do deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG), que "dispõe sobre a 
atividade de mineração, o Conselho Nacional de Política Mineral, e dá outras providências". 

 

Institui novo marco regulatório para o setor de mineração, alterando o regime de exploração mineral de 
autorização para licitação. Elenca os fundamentos, objetivos e definições técnicas da atividade 
mineral, as competências do Poder Concedente (exercido pela União, representada pelo Ministério de 
Minas e Energia), e autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Nacional de Política Mineral 
(CNPM), assegurada a participação do setor produtivo entre seus integrantes. 

 

Estabelece normas gerais e regras da atividade mineral, que abrange a pesquisa, o desenvolvimento 
de jazida, a lavra e o fechamento da mina, e cujas normas ambientais associadas serão definidas em 
ato do poder executivo. Dentre as normas gerais, define que: (i) as jazidas, em lavra ou não, e demais 
recursos minerais, constituem  propriedade distinta  da do solo e pertencem  à União, garantida ao 
titular dos respectivos direitos minerários a propriedade do produto da lavra; (ii) a propriedade do 
produto da lavra aplica-se o regime jurídico de direito privado; (iii) é assegurada a participação do 
proprietário do solo no resultado da lavra, em valor correspondente a 10% do que for devido à União e 
entes federados, a título de compensação financeira pela participação no resultado decorrente da 
exploração de recursos naturais. 

 

O projeto dispõe, ainda, sobre questões referentes à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM)  - Serviço Geológico do Brasil, às áreas com favorabilidade geológica, ao pagamento pela 
ocupação ou retenção de áreas e às sanções administrativas. Também determina que reger-se-ão por 
leis próprias: (i) os recursos minerais que são monopólio da União; (ii) os fósseis que sejam de 
interesse científico e raro; (iii) a mineração em terras indígenas; (iv) a compensação financeira pela 
exploração de recursos minerais (CFEM); (v) o aproveitamento de substâncias minerais situadas em 
faixas de fronteira; e (vi) a lavra garimpeira, na forma da Lei n.º 7.805/1989. 

 

Regimes de aproveitamento mineral - os regimes de aproveitamento de substâncias minerais são: (i) 
regime de autorização, subdividido em autorização de pesquisa mineral e autorização de lavra 
(aplicável à lavra de jazida que pode ser lavrada independentemente de pesquisa); (ii) regime de 
concessão, aplicado ao aproveitamento de bens minerais após a conclusão dos trabalhos de pesquisa 
e/ou após a realização de procedimento licitatório. As condições para o aproveitamento dos recursos 
naturais em áreas livres, destinados à realização de obras públicas pela Administração Pública, serão 
fixadas pelo Poder Concedente. 

 

Outorga de direitos  minerários  - a outorga de direitos minerários em áreas que estejam livres 
poderá ser requerida por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua 
sede e administração no país, bem como por pessoas jurídicas reunidas sob a forma de consórcios. A 
prorrogação ou cessão de direitos minerários dependerá da comprovação da inexistência de débitos 
relacionados ao respectivo título. Serão indeferidos os requerimentos para autorização de pesquisa: (i) 
em áreas oneradas por requerimento ou autorização de pesquisa; (ii) em áreas de objeto de contrato 
de concessão; (iii) em áreas cujo titular da autorização de pesquisa tenha apresentado o relatório de 
comercialidade e esteja dentro do prazo para o requerimento da lavra; (iv) em áreas com 
favorabilidade geológica indicadas pelo governo para licitação. 

 

Autorização de pesquisa - as autorizações de pesquisa e os controles de concessão de lavra serão 
outorgados somente à pessoas jurídicas organizadas na forma empresarial ou a cooperativas, levando 
em conta, inclusive, o tamanho da área requerida e a capacidade técnica do requerente. O prazo de 
vigência da autorização de pesquisa será de oito anos, não sendo admitida prorrogação. A autorização 
poderá ser suspensa por solicitação do titular, por motivos de força maior ou por fato do príncipe. O 
titular da autorização fica obrigado a comunicar imediatamente ao órgão responsável pela regulação 
do setor mineral a ocorrência de qualquer substância mineral útil não compreendida na autorização, 
assegurada a prioridade para o aproveitamento,  desde que a substância seja compatível com esse 
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mesmo regime. O titular poderá renunciar à autorização de pesquisa por meio de prévia e expressa 
comunicação, ficando desonerado das obrigações proporcionalmente ao prazo remanescente. Durante 
o prazo de vigência da autorização de pesquisa, o titular deverá apresentar relatório de pesquisa e, 
quando houver evidenciada a existência de exequibilidade técnico- econômica da lavra, relatório de 
comercialidade, e terá o prazo máximo de um ano, contado da data da aprovação desse, para requerer 
a concessão de lavra. 

 

Autorização de lavra - a autorização de lavra será outorgada por até 10 anos, admita prorrogação por 
iguais períodos. No caso de declaração de caducidade da autorização de lavra, ou da renúncia pelo 
seu titular, a outorga dos direitos minerários correspondentes será realizada por meio de licitação. Fica 
dispensada a licitação para o regime de autorização de lavra se for devidamente comprovado o 
interesse nacional e os requisitos estabelecidos em regulamento. 

 

Regime contratual de concessão - a concessão de lavra será outorgada mediante a celebração e 
contrato de concessão com o titular de autorização de pesquisa que apresentar o requerimento de 
concessão de lavra ou com o vencedor da licitação para lavra, nos casos de outorga em áreas objeto 
de renúncia, declaração de caducidade, revogação ou extinção antecipada de direito minerário em 
fase de lavra. O contrato de concessão será celebrado pelo prazo de 40 anos, sendo assegurada a 
sua prorrogação. O projeto contém as cláusulas de caráter essencial do contrato de concessão, bem 
como prevê obrigações dos concessionários, permitindo a possibilidade de negociação entre a parte 
contratante e o Poder Concedente sobre outras obrigações não previstas. A concessão será extinta 
nas seguintes hipóteses: (i) vencimento do prazo contratual; (ii) acordo entre as partes; (iii) rescisão 
prevista em contrato; (iv) renúncia pelo titular; (v) exaustão da jazida; e (vi) aplicada a penalidade de 
caducidade. 

 

Licitação de outorga  - a outorga da autorização de pesquisa será precedida de procedimento 
licitatório nas hipóteses de: (i) outorga em áreas objeto de renúncia, declaração de caducidade, 
revogação ou qualquer outra forma de extinção antecipada de direito minerário em fase de pesquisa; e 
(ii) outorga em áreas com favorabilidade geológica. No caso de uma descoberta comercial, será 
assegurada ao titular da nova autorização de pesquisa o direito à celebração do contrato de concessão 
de lavra, dispensada nova licitação. A outorga da Concessão de Lavra será precedida de procedimento  
licitatório nas hipóteses de outorga em áreas objeto de renúncia, declaração de caducidade, revogação 
ou de qualquer outra forma de extinção antecipada de direito minerário em fase de lavra. O julgamento 
da licitação identificará a proposta mais vantajosa, segundo critérios e objetivos estabelecidos no 
instrumento  convocatório, com fiel observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e igualdade entre os concorrentes. Além dos critérios estabelecidos no edital, 
devem ser considerados no julgamento o bônus da assinatura e o programa exploratório mínimo (nos 
casos de licitação para pesquisa). Em caso de empate, a licitação será decidida em favor daquele cuja 
proposta apresente o bônus de assinatura mais elevado. 

 

Disposições transitórias  - o disposto aplica-se às concessões de lavra vigentes, ficando 
preservados, nos termos do Decreto-Lei n.º 227/1967: (i) os títulos outorgados; (ii) os grupamentos 
mineiros, bem como seus requerimentos regularmente instruídos e pendentes de decisão; e (iii) os 
consórcios de mineração. No referido caso de cessão das concessões de lavra, ressalvada a hipótese 
de cessão entre empresas do mesmo grupo econômico, aplicar-se-á integralmente o disposto, 
devendo o cessionário celebrar contrato de concessão, conforme regulamento. O titular de registro de 
licença deverá, no prazo de vigência do título ou em até dois anos (nos casos em que a validade do 
título seja superior a esse prazo), requerer a mudança de regime para autorização de lavra. 

 

As autorizações de pesquisa publicadas antes da vigência deste marco legal deverão se submeter às 
seguintes regras: (i) no caso de não ter sido comunicado o início dos trabalhos de pesquisa, serão 
revogadas; (ii) no caso de os trabalhos de pesquisa estarem em andamento, o titular poderá optar por 
concluir a pesquisa, com a apresentação de relatório de comercialidade; e (iii) no caso de o relatório 
circunstanciado dos trabalhos de pesquisa ter sido aprovado, o Poder Concedente deverá celebrar 
contrato de concessão com o titular da autorização de pesquisa, dispensada a licitação, submetendo-
se ao disposto. Os procedimentos de disponibilidade ainda pendentes de julgamento, bem como 
aqueles cuja prioridade já tenha sido declarada, serão cancelados e as áreas destinadas para licitação. 
As autorizações emitidas antes desse marco entrar em vigor podem ser prorrogadas por mais oito 
anos, apenas. 
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Devem submeter-se a procedimento  licitatório  as áreas, objeto  de autorização anterior, e 
correspondentes a: (i) requerimento de prorrogação do prazo de autorização de pesquisa indeferido ou 
objeto de desistência; (ii) alvará de autorização de pesquisa extinto; (iii) alvará de autorização de 
pesquisa cujo relatório final dos trabalhos tenha sido objeto de despacho de não aprovação; e (iv) 
alvará de autorização de pesquisa cujo relatório final dos trabalhos tenha sido objeto de despacho de 
arquivamento. O titular de autorização de pesquisa que houver apresentado tempestivamente 
requerimento de concessão de lavra antes da vigência desta Lei terá o direito à celebração do contrato 
de concessão com o Poder Concedente, dispensada a licitação. 

 

O titular de concessão de lavra cujos trabalhos de lavra não tenham sido comprovadamente iniciados 
nos prazos legais, ou estejam em desacordo com o plano de aproveitamento econômico, deverá 
conduzir trabalhos voltados à reavaliação da jazida e elaboração de novo plano de aproveitamento 
econômico no prazo de cinco anos, o qual, quando aprovado, deverá instruir a retomada dos trabalhos 
por parte do minerador. 

 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 

OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 
 

Convalidação de incentivos fiscais concedidos à margem do CONFAZ 
 

PLS-C 00124/2013 do senador Wellington Dias (PT/PI), que "dispõe sobre o quórum de aprovação 
de convênio que conceda remissão dos créditos tributários constituídos em decorrência de benefícios, 
incentivos fiscais ou financeiros instituídos em desacordo com a deliberação prevista no art. 155, § 2º, 
inciso XII, alínea "g", da Constituição, e para a reinstituição dos referidos benefícios nos termos da 
legislação aplicável; altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 
de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal". 

 

Prevê quorum diferenciado para convalidação de incentivos fiscais concedidos  à margem do 
CONFAZ; altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para ajustar formas de compensação de renúncias 
tributárias; altera os critérios de indexação aplicáveis aos contratos de refinanciamento celebrados 
entre a União, os Estados e os Municípios. 

 

Quorum diferenciado  para convalidação de incentivos fiscais concedidos à margem do CONFAZ - 
prevê quorum diferenciado para fins de convalidação de convênio que tenha por objeto a concessão 
de remissão dos créditos tributários constituídos em decorrência de benefícios ou incentivos fiscais ou 
financeiros instituídos de ICMS em desacordo com a decisão unânime do CONFAZ: 3/5 das unidades 
federadas integrantes do CONFAZ e 1/3 das unidade federadas integrantes de cada uma das cinco 
regiões do País. 

 

Formas de compensar renúncias tributárias - altera a Lei de Responsabilidade Fiscal para ajustar 
as formas de compensação das renúncias tributárias. Para isso, acrescenta como possibilidade de 
estimação do impacto orçamentário da renúncia a mensuração de seu impacto orçamentário- 
financeiro nas reavaliações bimestrais ou a comprovação do excesso de arrecadação tributária. Além 
disso, estabelece que a prerrogativa de estipular compensação financeira diante de renúncia fiscal não 
se aplica: (i) aos incentivos fiscais relacionados a bens e serviços que não sejam produzidos ou 
prestados no território nacional; (ii) nos casos em que a arrecadação não for reduzida, considerando 
todas as etapas da cadeia produtiva;  e (iii) quando houver apenas alteração do momento  de 
ocorrência do fato gerador do tributo  ou de sua data de recolhimento. 
 
Índices dos contratos  de dívidas dos estados e municípios  - altera os critérios de indexação 
aplicáveis aos contratos de refinanciamento celebrados entre a União, os estados e os municípios: 
estabelece taxa de juros de 4% a.a. e institui o IPCA - IBGE como índice base para atualização 
monetária. Além disso, determina que quando esse somatório exceder o valor da Selic, essa taxa 
deverá ser adotada como critério para cálculo desses encargos. 
 

OBS: trata-se de texto igual ao apresentado no PLP 238/13. 
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Extensão dos benefícios fiscais, ações e programas do Governo Federal às regiões 
metropolitanas  não integrantes a capital do Estado 

 

PL 05378/2013 do deputado Gabriel Guimarães (PT/MG), que "estende os benefícios, incentivos 
legais e fiscais, ações e programas da União às regiões metropolitanas que não são de capital de 
Estado". 

 

Estende os benefícios orçamentários e os incentivos legais e fiscais concedidos  às Regiões 
Metropolitanas  de capitais às outras regiões metropolitanas legalmente instituídas, dentro da mesma 
unidade da federação. Integram esses benefícios os programas de desenvolvimento econômico  e 
social instituídos  pela União nessas regiões. 
 

Impossibilidade de extensão dos benefícios - na hipótese de impossibilidade de o benefício ou 
incentivo ser estendido às referidas regiões, caberá ao Poder Executivo, em justificativa publicada no 
ato que instituir o benefício ou incentivo, expor as razões que impeçam a extensão. 
 

Definição - constitui região metropolitana as regiões legalmente instituídas pelos estados, mediante 
Lei Complementar Estadual, conforme constitucionalmente previsto. 
 
 
 
 
Informação sobre a vida útil dos bens de consumo duráveis 
 
PL 5367/2013 da deputada Andreia Zito (PSDB/RJ), que "obriga o fornecedor de produtos a prestar 
informação ao consumidor sobre o tempo de vida útil de bens de consumo duráveis e dá outras 
providências." 
 
Obriga os fornecedores de produtos comercializados no país a informar de modo claro, preciso, 
ostensivo e em língua portuguesa, o tempo previsto de vida útil dos bens de consumo duráveis. 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 
 

Redução do tempo de serviço para a concessão de aposentadoria dos doadores regulares 
de sangue 

 

PL 05386/2013 do deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC), que "cria o direito à redução 
no tempo de serviço para aposentadoria para os doadores regulares de sangue e dá outras 
providências". 

 

Reduz o tempo de serviço para aposentadoria dos doadores regulares de sangue, nas seguintes 
proporções: (i) doar por cinco anos, redução de 3,33%; (ii) doar por dez anos, redução de 6,66%; (iii) 
doar por quinze anos, redução de 10%; (iv) doar por vinte anos, redução de 13%; (v) doar por vinte e 
cinco anos, redução de 15%. O doador fica obrigado a apresentar os comprovantes de sua condição 
aos órgãos competentes. 
 
Definição - doador regular de sangue é aquele que realize no mínimo quatro doações por ano, sendo 
a última em dezembro, atestadas por órgão oficial ou entidade credenciada pelo poder público. 
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EDUCAÇÃO 
 

Critérios para a execução de programas de treinamento e qualificação profissional 
 

PLS 00101/2013 do senador Pedro Taques (PDT/PI), que "estabelece critérios gerais de controle 
para a execução de programas de treinamento e qualificação profissional custeados com recursos da 
União". 
 

Estabelece os critérios para a execução de programas de treinamento e qualificação profissional 
custeados com recursos da União, independentemente do órgão executor. 

 

Atividades não contempladas  pela lei - as atividades seguintes não se aplicam aos programas que 
serão custeados com recursos da União: (i) cursos e atividades regulares de educação básica, média 
e superior, reconhecidos na forma da legislação educacional; (ii) cursos internos destinados à 
capacitação de servidores públicos ou militares federais, promovidos pelos próprios órgãos 
empregadores como parte da respectiva política de treinamento, sem disponibilização de vagas a 
terceiros. 

 

Procedimento  de controle e aprovação - os programas de treinamento e qualificação profissional, 
custeados com recurso da União, deverão seguir os seguintes procedimentos  de controle e 
aprovação: (i) registro prévio do plano de trabalho, a ser realizado em meio eletrônico e que contemple 
a relação das ações presenciais e não-presenciais que compõem a atividade, como a data, hora e 
local de realização da ação, número de alunos contemplados a serem atendidos por cada ação, 
relação de insumos necessários ao cumprimento  da atividade, com a respectiva especificação e 
estimativa de custo, relação dos produtos e benefícios a serem entregues aos alunos, na realização de 
cada ação, entre outros; (ii) registro pelo órgão executor de cada ação ou aquisição contemplando  a 
relação das ações presenciais e não-presenciais que compõem  a atividade, como número, nome, 
CPF dos alunos, endereço e número do telefone, relação de todos os produtos e benefícios 
efetivamente entregues aos alunos; (iii) registro posterior da comprovação da execução do plano de 
trabalho que contemple as cópias digitalizadas dos diários de classe e da lista de presença de cada 
ação presencial e dos documentos bancários do crédito aos professores, pessoal auxiliar, 
fornecedores e alunos relativos aos pagamentos a eles realizados, ou do relatório bancário que os 
comprove, entre outras. 

 

Registros - os registros para controle e aprovação dos programas de treinamento e qualificação serão 
feitos pelo órgão público ou privado responsável pela execução das ações, ainda que seja 
descentralizada a outro ente público ou privado, e processados em sistema informatizado mantido pelo 
órgão federal repassador dos recursos. 

 

Descumprimento das exigências - o descumprimento das exigências previstas no registro do plano 
de trabalho impedirá o desembolso de qualquer parcela relativa à descentralização de recursos para a 
ação envolvida, e o descumprimento das exigências dos demais registros implicará na irregularidade 
da prestação de contas  da parcela a que se refira. 

 

Órgão Federal - compete ao órgão federal: (i) realizar verificações periódicas da regularidade da 
aplicação descentralizada dos recursos por parte de entes públicos ou privados, incluindo inspeções 
em campo a serem realizadas em pelo menos 10% das ações de treinamento  e qualificação 
realizadas em cada município; (ii) empreender avaliações da efetividade da realização de todos os 
programas, incluindo as de impacto de cada ação sobre as condições concretas de emprego, renda e 
produtividade dos alunos beneficiados. 



 

 

 

 

INTERESSE SETORIAL 
 

 

INDÚSTRIA DA RECICLAGEM 
 

Isenção de IPI para equipamentos e máquinas que que otimizam o reaproveitamento e a 
reciclagem de materiais 
 
PL 05353/2013 do deputado Marco Tebaldi (PSDB/SC), que "dispõe sobre a isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), referente aos equipamentos e máquinas que otimizam o 
reaproveitamento e a reciclagem dos recursos que necessitam de tratamento final, e dá outras 
providências." 

 

Concede isenção de IPI para equipamentos e máquinas que otimizam o reaproveitamento e a 
reciclagem dos recursos que necessitam de tratamento final. Também equipara a esses todas as 
máquinas e equipamentos que otimizam o aproveitamento e a reciclagem de madeiras, caixotes, 
placas de MDF, compensado, aglomerado, troncos de árvores, plásticos, papéis, metais, pneus, 
tambores, embalagens, materiais orgânicos, fibras, restos de construção e demolição, tecidos, 
documentos, lixo industrial, lixo doméstico,  resíduos de produção, peças e equipamentos com 
defeito de fabricação, equipamentos de proteção individual (luvas de couro e PVC, óculos), CDs, 
placas eletrônicas, fios de cobre, terminais e conectores elétricos, juntas para motores, tampinhas de 
alumínio, automóveis, móveis, alumínio e baterias, efluentes. 

 

Beneficiados - o benefício será concedido a toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. 
 

Reconhecimento  do benefício  - a isenção será reconhecida pelo Ministério  da Fazenda aos 
equipamentos  e máquinas fabricadas e comercializadas em todo  o território  brasileiro. 

 

Sanções - na hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido, fica o beneficiário sujeito 
à devolução do beneficio e ao pagamento de multa e de juros previstos na legislação em vigor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME LEGISLATIVO | Publicação Semanal da Confederação Nacional da Indústria - Unidade de Assuntos Legislativos - COAL/ 
CNI |Gerente  Executivo: Vladson Bahia Menezes | Gerente Executivo Adjunto: Godofredo Franco Diniz | Gerente de Informação  e 
Estudos: Frederico Gonçalves Cezar |Informações técnicas e obtenção de cópia das proposições pelo telefone (61) 3317.9060 - ou 
pelo e-mail informe.legislativo@cni.org.br  | Endereço: Setor Bancário Norte Quadra 1 Bloco C Edifício Roberto Simonsen CEP 
70040-903 Brasília, DF | Autorizada a reprodução desde que citada a fonte. 


