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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
 

 

 

DIREITO DE PROPRIEDADE E CONTRATOS 
 

Vedação da extensão da falência às sociedades coligadas e controladas pela 
sociedade falida 

 

PL 05587/2013 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que "acrescenta § 3º ao art. 81 da Lei nº 
11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que 'Regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do 
empresário e da sociedade empresária', com o objetivo de disciplinar a extensão da falência às 
sociedades coligadas e controladas pela sociedade falida". 

 

Estabelece que a falência da sociedade não se estende à sociedade por ela controlada ou a ela 
coligada, exceto se restar provada a efetiva influência de um grupo societário nas decisões do outro, 
independentemente de se constatar a existência de participação no capital social da sociedade 
controlada ou coligada. 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO  CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO 
 

Regulamentação da computação em nuvem 
 

 

PL 05344/2013 do deputado Ruy Carneiro (PSDB/PB), que " dispõe sobre diretrizes gerais e 
normas para a promoção, desenvolvimento e exploração da atividade de computação em 
nuvem no País". 

 

Estabelece diretrizes gerais para a atividade de computação em nuvem no País, permitindo a adoção 
dessa atividade por entidades de direito público ou privado. O disposto se aplica à base de bens e 
conteúdos localizada no país ou quando celebrada no país ainda que a base de bens e conteúdos 
seja produzida no exterior. 

 

Definição de computação em nuvem - computação em nuvem consiste na exploração da 
atividade de tratamento, armazenamento, guarda e depósito virtuais, por sistemas eletrônicos 
ou eletromagnéticos e mediante contrato oneroso ou gratuito, no qual o depositário recebe 
informações, sistemas, programas, plataformas, ou qualquer espécie de dados do depositante ou 
titular, sejam codificados ou não, considerados conteúdos ou bens, sendo regido pela lei e pelo 
Código de Defesa do Consumidor, pela legislação específica de proteção de dados, de propriedade 
intelectual, legislações setoriais e outras aplicáveis. 
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Diretrizes - a computação em nuvem deve ser regida pelas seguintes diretrizes: (i) reconhecimento 
de extraterritorialidade de armazenamento; (ii) reconhecimento do caráter não geográfico do serviço; 
(iii) necessidade de estruturação de ações coordenadas entre países para diretrizes uniformes e 
comuns sobre a matéria, cabendo ao Poder Executivo mediar a troca de informações entre os 
países, em caso de ocorrência de crimes ou práticas ilícitas, que atentem contra a segurança e atos 
de violação dos direitos humanos; (iv) reconhecimento da privacidade, intimidade e proteção dos 
dados e da propriedade intelectual; (v) clara definição de responsabilidades para os provedores do 
serviço e seus contratantes; (vi) adoção de medidas que promovam a interoperabilidade permitindo 
a interação de sistemas; (vii) garantia da neutralidade tecnológica e de rede; (viii) portabilidade de 
dados; (ix) liberdade de escolha do contratante do serviço; (x) reconhecimento de que o serviço de 
computação em nuvem é uma oportunidade para o país e representa a possibilidade de garantir e 
fomentar a inovação e economia nas contratações públicas em especial visando à prestação de 
serviços públicos pelo poder público de todas as esferas da federação, além do aprimoramento e 
melhoria dos serviços públicos em geral. 

 

Dispositivos  contratuais  de atividades  em nuvem  - o contrato de armazenamento, 
guarda e depósito de conteúdo de atividades em nuvem deverá conter, pelo menos, as 
seguintes informações: (i) os dados referentes ao depositante e ao titular do conteúdo ou seu 
detentor, seja pessoa física ou jurídica, indicado pelo depositante;  (ii) os dados ou definição de 
categorias de pessoas físicas e/ou jurídicas autorizadas a receber, acessar, alterar ou de qualquer 
forma tratar o conteúdo, inclusive aqueles responsáveis por realizar bloqueio e cancelamento de 
autorizações ou adotar as decisões quanto às finalidades e modalidades de tratamento; 

 

Obrigações do depositário - o responsável pelo depósito do conteúdo deve utilizar medidas 
técnicas e administrativas capazes de proteger o mesmo que se encontra sob sua 
responsabilidade da destruição, perda, extravio, alteração e difusão, acidentais ou ilícitas, ou do 
acesso não autorizado. 

 

O depositário não poderá fornecer o conteúdo do depósito, de caráter sigiloso, salvo por ordem 
judicial, a requerimento do depositante ou mediante sua autorização ou consentimento prévio e 
expresso, exceto se: (i) o depositário e provedor do serviço já estivessem legalmente na posse do 
conteúdo, ou que já fosse de conhecimento de referida parte, sem qualquer obrigação de 
confidencialidade,  antes que ela a recebesse do depositante;  (ii) o conteúdo seja ou se torne 
legalmente público ou caso a divulgação decorrente de violação ocorra por mecanismos e meios 
que não sejam de responsabilidade ou associados ao depositário; (iii) o conteúdo seja legalmente 
obtido pelo depositário de uma fonte outra que não o depositante, sem qualquer obrigação de 
confidencialidade;  (iv) o conteúdo seja desenvolvido pelo ou para o depositário sem o uso do 
conteúdo  do depositante;  (v) o conteúdo  torne-se disponível ao depositário  em razão de 
determinação  ou inspeção judicial. 

 

O responsável pelo depósito do conteúdo deverá utilizar medidas técnicas e administrativas capazes 
de proteger o conteúdo. Estas medidas devem ser proporcionais ao estado do conhecimento 
técnico disponível e devem ser informadas ao depositário ou usuário do conteúdo, devendo incluir 
ao menos um sistema de cópia de segurança e reserva. 

 

Direitos, obrigações e responsabilidades  sobre o conteúdo  ou acesso - os direitos, obrigações e 
responsabilidades civil e penal sobre o conteúdo ou definições quanto ao seu acesso, alteração ou 
qualquer forma de tratamento do mesmo, que sejam objeto de armazenamento, guarda e depósito, 
pertencem  e são exclusivas do depositante, inclusive sua exploração econômica e dever de 
remoção. 

 

Restituição do conteúdo do depósito- a restituição do conteúdo objeto do armazenamento, 
guarda e depósito, sob a forma de computação em nuvem, dar-se-á no lugar em que for 
celebrado o contrato, conforme contratado, correndo as despesas por conta do depositante, salvo 
se as partes acordarem disposição diferente. 
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Interesse de terceiro - se o conteúdo houver sido depositado no interesse de terceiro e o 
depositário tiver sido cientificado deste fato pelo depositante, não poderá exonerar-se de restituir 
ou fornecer acesso do conteúdo ao terceiro. 

 

Prazo da restituição do conteúdo do depósito - mesmo que o contrato fixe prazo à restituição, 
o depositário entregará o conteúdo do depósito ao depositante ou seu sucessor legal logo que 
lhe seja exigido, salvo se tiver o direito de não fornecer em razão de ordem judicial ou se houver 
motivo razoável de suspeitar que o conteúdo do depósito foi dolosa e ilegalmente obtido em violação 
às leis de proteção de dados e propriedade intelectual. Os dados de propriedade do depositante 
deverão ser restituídos a este, tomando como base a atualização imediatamente anterior ao 
comunicado formal de extinção do contrato ou requerimento específico, sem qualquer custo 
adicional. 

 

Remoção do conteúdo - ao fim do contrato ou mediante requerimento do depositante ou 
seus autorizados, o depositário do conteúdo deverá remover todo ou parte do conteúdo, não lhe 
sendo permitido manter cópia ou qualquer outro tipo de reprodução do conteúdo, exceto se 
prévia e expressamente autorizado ou disposto de forma diversa em contrato. 

 

Responsabilidades do depositário pela perda do conteúdo - (i) o depositário que houver 
perdido o conteúdo do depósito é obrigado a indenizar o depositante mediante devolução em 
dobro dos valores recebidos para o depósito nos últimos doze meses anteriores à ocorrência, 
para fins de perdas e danos de quaisquer natureza; (ii) sendo dois ou mais depositantes, a cada um 
só entregará o depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles solidariedade; (iii) em regra, 
não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, utilizar, tratar ou de qualquer 
forma dispor do conteúdo do depósito para quaisquer fins, incluindo o fornecimento  do 
conteúdo em depósito a outrem, exceto se de outra forma especificado no contrato, sob pena de 
responder por perdas e danos. Se o depositário, devidamente autorizado, confiar o bem em 
depósito  a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. 

 

Representação do depositante - se o depositante se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumir 
a administração dos bens deverá demonstrar a condição legal de representação para ter direito 
à restituição do bem depositado e, não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, recolhê-
la- á ao Depósito Público ou promoverá nomeação de outro depositário. 

 

Exclusão da responsabilidade  do depositário - o depositário não responde pelos casos de 
força maior, devendo comprová-los para sua validade. 

 

Inadimplemento e prova do depósito - o depositário não poderá reter o conteúdo do depósito 
por inadimplemento  do preço. O depósito provar-se-á pela aceitação do contrato por via escrita 
ou eletrônica. 

 

Obrigação do provedor  de serviço - é obrigação do provedor de serviço informar ao depositante 
a ocorrência de qualquer divulgação ou utilização indevidas do conteúdo  que venha a 
tomar conhecimento. 

 

Depósito necessário - considera-se o depósito necessário aquele que: (i) se faz em desempenho 
de obrigação legal; (ii) se efetua por ocasião de alguma calamidade, como o incêndio, a inundação e 
o naufrágio. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando 
exigido será compelido a fazê-lo mediante ordem judicial,devendo ainda ressarcir os prejuízos, 
exceto se de outra forma previsto no contrato. 



INFORME LEGISLATIVO 

Ano 21 - nº 14 - 27 de maio de 2013 4 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
 

Alteração dos pressupostos para edição de Medida Provisória 
 

 

PEC 00025/2013 do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), que "altera os art. 62 e 64 da 
Constituição Federal para dispor sobre o pressuposto  constitucional da urgência autorizador 
da edição de medidas provisórias e a solicitação de urgência para apreciação de projetos". 

 

Altera a Constituição Federal para estabelecer que não poderá ser objeto de Medida Provisória 
matéria já disciplinada em projeto de lei em tramitação ou aprovado pelo Congresso e pendente de 
sanção ou veto do Presidente da República. Dispõe, ainda, que o Presidente da República poderá 
solicitar urgência para tramitação de qualquer projeto em tramitação no Congresso Nacional. 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 

 

 

ADICIONAIS 
 

Elevação do adicional de periculosidade nos casos de exposição simultânea à 
insalubridade e à periculosidade 

 

PLS 00185/2013 do senador Rodrigo Rollemberg (PSB/DF), que "altera o § 2º do art. 193 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
para elevar o percentual do adicional de periculosidade devido ao trabalhador, caso ele esteja 
exposto, simultaneamente,  a agentes perigosos  e insalubres, e dá outras providências". 

 

Determina o aumento do adicional de periculosidade para 40% sobre o salário dos trabalhadores 
expostos, simultaneamente, a agentes perigosos e insalubres, nos casos em que o empregado optar 
pela percepção do adicional de periculosidade. 

 

 

 

Incidência do adicional noturno no regime de revezamento e plantão 
 

 

PL 05595/2013 do deputado Major Fábio (DEM/PB), que "altera a redação do art. 73 da Consolidação 
das Leis do Trabalho para dispor sobre a remuneração do adicional noturno nas escalas de 
revezamento e de plantão". 
 
Estende o adicional sobre o trabalho noturno aos empregados que trabalham em regime de escala e 
plantão. 
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POLÍTICA SALARIAL 
 

Piso Salarial Nacional para serviços de vigilante 
 

PL 05603/2013 do deputado Pedro Uczai (PT/SC), que "dispõe sobre o piso salarial nacional dos 
vigilantes". 

 

Altera lei que trata sobre o serviço de vigilante, estabelecendo piso salarial nacional à categoria, nos 
termos da Constituição Federal, tendo este como referência de valor os salários de vigilantes do 
Distrito Federal. 
 
O valor do piso salarial será reajustado anualmente no mês de maio, com percentual equivalente à 
variação acumulada do INPC. 

 

 

 

BENEFÍCIOS 
 

Ampliação da licença-maternidade para a gestação de múltiplos 
 

 

PLS 00175/2013 da senadora Ana Amélia (PP/RS), que "altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para ampliar o prazo de licença-maternidade e aumentar o valor do salário-maternidade, em 
caso de nascimentos múltiplos". 

 

Aumenta o prazo de 120 dias da licença maternidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho 
em casos de gestação de múltiplos, acrescentando 10 dias para cada filho nascido vivo além do 
primeiro. Amplia também, nestes casos, o salário-maternidade, sendo este acrescido de 10% por 
filho nascido vivo além do primeiro. 

 

 

 

Concessão de licença e salário-maternidade ao pai viúvo 
 

 

PL 05566/2013 - Geraldo Resende (PMDB/MS), que "acrescenta artigo à Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e à Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, a fim de estender ao pai viúvo as garantias asseguradas à gestante". 
 
Concede ao pai empregado, em caso de falecimento da mãe empregada, direito a salário e licença- 
maternidade, descontando-se os valores recebidos pela mãe. 
 
 
 

FGTS 
 

Movimentação  da conta vinculada do FGTS por trabalhadores com mais de 60 anos 
 

 

PLS 00187/2013 do senador  Blairo Maggi (PR/MT), que " dispõe sobre a movimentação  da 
conta vinculada do trabalhador no FGTS pelo empregado com sessenta anos de idade ou mais e que 
tenha completado quinze anos ininterruptos de trabalho na mesma empresa". 

 

Permite que o trabalhador com mais de 60 anos que tenha completado 15 anos ininterruptos de 
trabalho movimente sua conta vinculada do FGTS para saque. 
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REGULAMENTAÇÃO DE PROFISSÕES 
 

Suspensão do intervalo de direção ininterrupta previsto na lei dos motoristas 
 

 

PDC 00826/2013 do deputado Jorginho  Mello (PR/SC), que "suspende, temporariamente, o 
inciso I e altera o inciso II do Art. 235-D da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012, que '...dispõe 
sobre o exercício da profissão de motorista (...) e dá outras providências'". 

 

Suspende, temporariamente, inciso do Estatuto do Motorista que trata de intervalo mínimo 
obrigatório de 30 minutos a cada 4 horas ininterruptas de direção, até que se definam diretrizes da 
execução das obras de instalação de postos destinados ao descanso do motorista. 

 

Suprime também parte do texto que determina que o intervalo obrigatório de no mínimo 1 hora para 
o almoço pode coincidir ou não com o intervalo para descanso determinado pelo inciso que é 
suspenso. 

 

 

 

 

CUSTO DE FINANCIAMENTO 
 

 

 

CRÉDITO SUBSIDIADO 
 

 

MPV 00615/2013 do Poder Executivo, que " autoriza o pagamento de subvenção econômica 
aos produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e de etanol da região Nordeste e o 
financiamento da renovação e implantação de canaviais com equalização da taxa de juros; dispõe 
sobre os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro - SPB; altera a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, para autorizar a União 
a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, 
títulos da dívida pública mobiliária federal; e dá outras providências". 

 

Autoriza a concessão de subvenção econômica aos produtores  de cana-de-açúcar que foram 
afetados pela estiagem da safra 2011/2012, às unidades industriais produtoras de etanol da região 
Nordeste e às instituições financeiras federais. 
 
Subvenção econômica  - a subvenção econômica será concedida aos produtores 
fornecedores independentes, em função da quantidade de cana-de-açúcar vendida às usinas 
de açúcar e às destilarias da região Nordeste, excluindo a produção própria das unidades 
agroindustriais, e a produção dos respectivos sócios e acionistas. O valor da subvenção será de 
doze reais por tonelada de cana-de-açúcar e limitada a dez mil toneladas por produtor em toda a 
safra 2011/2012 e o seu pagamento será realizado em 2013 e 2014, referente à produção entregue 
a partir de 1º de agosto de 2011. A equalização prevista para as unidades industriais será no valor 
de R$ 0,20 por litro de etanol produzido e comercializado na safra 2011/2012. 
 
Os beneficiários da subvenção ficam dispensados da comprovação de regularidade fiscal para efeito 
do recebimento do benefício. 
 
Penalidade - a aplicação irregular ou o desvio dos recursos provenientes da subvenção sujeitarão o 
infrator à devolução, em dobro, do valor recebido, atualizado monetariamente. 
 
PIS/PASEP e COFINS - reduz a zero as alíquotas da contribuição  para o PIS/PASEP e COFINS, 
incidentes sobre os valores recebidos exclusivamente a título da subvenção. 
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Subvenção econômica  às instituições  financeiras federais - concede subvenção 
econômica às instituições financeiras federais, sob a forma de equalização de taxas de juros, 
para renovação e implantação de canaviais. 
 
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) - estabelece os seguintes conceitos aplicáveis aos 
arranjos e as instituições de pagamento que passam a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro - 
SPB: (i) arranjo de pagamento  -  conjunto  de regras e procedimentos  que disciplina a 
prestação de determinado serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, 
mediante acesso direto pelos usuários finais, pagadores e recebedores; (ii) instituidor de arranjo 
de pagamento - pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e, quando for o caso, 
pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento; (iii) instituição de pagamento - pessoa 
jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha como atividade principal ou 
acessória, alternativa ou cumulativamente disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos 
mantidos em conta de pagamento ou executar e facilitar a instrução de pagamento relacionada a 
determinado serviço de pagamento, entre outros. 
 
Arranjos de pagamento e as instituições de pagamento - os arranjos de pagamento e as 
instituições de pagamento deverão seguir, entre outros, os seguintes objetivos: (i) interoperabilidade 
ao arranjo de pagamento e entre arranjos de pagamento distintos;  (ii) inovação nos arranjos de 
pagamento e diversidade de modelos de negócios; (iii) solidez e eficiência dos arranjos de 
pagamento e das instituições  de pagamento, promoção da competição e previsão de 
transferência de saldos em moeda eletrônica, quando couber, para outros arranjos ou instituições 
de pagamento; (iv) acesso não discriminatório aos serviços e às infraestruturas necessários ao 
funcionamento dos arranjos de pagamento; (v) inclusão financeira, observados os padrões de 
qualidade, segurança e transparência equivalentes em todos os arranjos de pagamento. 
 
Os arranjos de pagamento em que o volume, a abrangência e a natureza dos negócios, a serem 
definidos pelo BACEN, conforme  parâmetros estabelecidos pelo CMN, não forem capazes de 
oferecer risco à economia popular e ao normal funcionamento das transações de pagamentos de 
varejo não se encaixam nos disposto acima e o conjunto de regras que disciplina o uso de cartão 
emitido por sociedade empresária destinado à aquisição de bens ou serviços por ela ofertados não 
se caracteriza como arranjo de pagamento. 
 
Competências do Banco Central - estabelece, entre outras, as seguintes competências ao 
BACEN: (i) disciplinar os arranjos de pagamento; (ii) disciplinar a constituição, o funcionamento, a 
fiscalização das instituições  de pagamento e a descontinuidade na prestação de seus serviços; 
(iii) limitar o objeto social de instituições de pagamento; (iv) autorizar a instituição de arranjos de 
pagamento no País; (v) autorizar constituição, funcionamento, transferência de controle, fusão, cisão 
e incorporação de instituição de pagamento, inclusive quando envolver participação de pessoa física 
ou jurídica não residente;  (vi) estabelecer condições e autorizar a posse e o exercício de 
cargos em órgãos estatutários e contratuais em instituição de pagamento; (vii) exercer vigilância 
sobre os arranjos de pagamento e aplicar as sanções cabíveis; (viii) supervisionar as instituições de 
pagamento e aplicar as sanções cabíveis. O Banco Central poderá exigir do instituidor de arranjo 
de pagamento e da instituição de pagamento a exibição de documentos e livros de escrituração, e 
acesso, inclusive em tempo real, aos dados armazenados em sistemas eletrônicos e poderá 
submeter à consulta pública as minutas de atos normativos. O BACEN poderá, ainda, estabelecer 
requisitos para a terceirização de atividades conexas às atividades fins pelos participantes dos 
arranjos de pagamento e para a atuação de terceiros como agentes de instituições de pagamento, 
não se aplicando a entidades que não participem de nenhuma atividade do arranjo de 
pagamento e atue exclusivamente no fornecimento  de infraestrutura,  como  serviços de 
telecomunicações. 
 
Recursos mantidos em contas de pagamento - os recursos mantidos em contas de pagamento: 
(i) constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição de pagamento; (ii) 
não respondem direta ou indiretamente por nenhuma obrigação da instituição de pagamento, 
nem podem ser objeto de arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato de 
constrição judicial em função de débitos de responsabilidade da instituição de pagamento; (iii) não 
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compõem o ativo da instituição de pagamento, para efeito de falência ou liquidação judicial ou 
extrajudicial; (iv) não podem ser dados em garantia de débitos assumidos pela instituição de 
pagamento. 
 
Títulos da Dívida Pública Mobiliária  Federal - a União fica autorizada a emitir sob a forma 
de colocação direta, em favor da Conta de Desenvolvimento Energético, títulos da Dívida 
Pública Mobiliária Federal, a valor de mercado e até o limite dos créditos totais detidos, em 1º de 
março de 2013, por ela e pela Eletrobrás junto a Itaipu Binacional. Os valores recebidos pela 
União em decorrência de seus créditos junto a Itaipu Binacional serão destinados 
exclusivamente ao pagamento  da Dívida Pública Federal. 
 

 

 

 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 

 

 

OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 
 

Parcelamento do Simples Nacional referente ao mês de Dezembro 
 

 

PLS-C 00181/2013 dos senadores Casildo Maldaner (PMDB/SC), Luiz Henrique (PMDB/SC) e 
Paulo Bauer (PSDB/SC), que "altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
para possibilitar o parcelamento da competência dezembro das empresas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas  e 
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional". 

 

 

Possibilita o pagamento do Simples Nacional referente ao mês de Dezembro em duas parcelas 
iguais, sendo a primeira efetuada até o último dia útil da primeira quinzena do mês de janeiro, e a 
segunda efetuada juntamente com o pagamento dos tributos devidos referentes ao mês de janeiro. 
 
 
 
Convalidação de incentivos fiscais concedidos à margem do CONFAZ / Dívida dos 
Estados 

 

PLP 00275/2013 do deputado Darcísio Perondi (PMDB/RS), 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 nº101, de 4 de maio de 2000, que 
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; dispõe 
sobre critérios de indexação dos contratos  de refinanciamento  da dívida celebrados entre a 
União, Estados e Municípios; e dá outras providências". 

 

Prevê quórum 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 e altera os critérios de indexação aplicáveis aos contratos de refinanciamento celebrados 
entre a União, os Estados e os Municípios. 

 

Quórum diferenciado  para convalidação de incentivos fiscais concedidos à margem do 
CONFAZ - prevê quórum diferenciado para fins de convalidação, até 31 de dezembro de 2013, de 
convênio que tenha concedido, até 31 de dezembro de 2012, a remissão dos créditos tributários 
constituídos em decorrência de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiros de ICMS instituídos 
em desacordo com a decisão unânime do CONFAZ: 3/5 das unidades federadas integrantes do 
CONFAZ e 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das cinco regiões do País. 
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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. 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. 
 
Exigências para a realização de transferência  voluntária  - acrescenta como exigência 
para a realização de transferência voluntária, no caso dos municípios, a comprovação de que a 
unidade federada esteja exercendo competência tributaria plena com a instituição dos impostos 
previstos constitucionalmente e das taxas municipais pela utilização de serviços públicos urbanos 
específicos, prestados ao contribuinte ou postos, de forma efetiva e regular, a sua disposição. 

 

Dívidas dos estados e municípios - altera os critérios de indexação, para os cálculos a partir de 1º 
de janeiro de 2013, 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. Determina que quando o IPCA exceder o valor da Selic, essa taxa 
deverá ser adotada como critério para cálculo desses encargos (utiliza-se o índice menor). 
 
Descontos sobre o saldo devedor dos contratos de dívida dos estados e municípios - 
incorpora ao saldo devedor dos contratos de dívida dos estados e municípios, os valores acumulados 
decorrentes da aplicação dos limites de comprometimento  da Receita Líquida Real, e concede 
desconto ao novo montante em percentuais que variarão da seguinte forma: 
(i) 40% nos contratos que os juros dos encargos vigentes sejam de 6% a.a ou de 7,5% a.a; 
(ii) 45% nos contratos que os juros dos encargos vigentes sejam de 9% a.a. 

 

Após o novo saldo devedor, que será refinanciado pela União em 300 meses, os valores acumulados 
decorrentes da aplicação dos limites de comprometimento  da Receita Líquida Federal serão zerados. 
Aos entes que realizaram, previamente, amortizações extraordinárias de no mínimo 10% do saldo 
devedor, com intuito de obter redução na taxa de juros contratual, fica definido que o desconto 
sobre o saldo devedor será referente aos encargos originalmente pactuados. 
 
Montante decorrente da redução dos valores de amortização - o montante decorrente da 
redução dos valores de amortização para com a União das parcelas das dívidas do novo saldo 
devedor deverá, obrigatoriamente, ser aplicado pelo ente em investimentos ou utilizado em 
desembolsos vinculados às PPP, incluindo pagamentos de contraprestação e aportes financeiros 
em empresas públicas, sociedades de economia mista, fundos garantidores e demais estruturas 
de garantias. O descumprimento  da obrigação, por parte do ente, ocasionará na obrigação 
de recolhimento compulsório,  a título de amortização extraordinária das dívidas, do 
montante  não utilizado. O acréscimo de recursos próprios destinados a investimentos pelo ente 
será calculado anualmente pela diferença entre os investimentos liquidados no período e a média 
dos investimentos liquidados nos anos de 2010 a 2012 ou o total liquidado em 2012, se este for 
menor que aquele, atualizados pela variação do IPCA. 
 
Programa de Ajuste Fiscal - os municípios que renegociarem a dívida junto à União, cuja 
população for igual ou superior a um milhão de habitantes, poderão firmar com a União o 
Programa de Ajuste Fiscal, com metas e compromissos fiscais. Enquanto a dívida financeira for 
superior à sua Receita Líquida Real anual, o município somente poderá contrair novas dívidas, 
inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as 
metas estabelecidas no Programa. 
 



 

 

 

 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 

 

 

EDUCAÇÃO 
 

Prazo para a declaração de inexistência de cursos ou de vagas no Sistema Nacional 
de Aprendizagem 

 

PL 05574/2013 do deputado André Figueiredo (PDT/CE), que "inclui parágrafo ao art. 430 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 
1943, para fixar prazo de trinta dias para emissão de declaração de indisponibilidade de vagas ou 
cursos nos Serviços Nacionais de Aprendizagem". 

 

Os Serviços Nacionais de Aprendizagem deverão informar aos interessados, em até 30 dias, a partir 
da data da solicitação a não disponibilidade de curso ou de vaga. 
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