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Acompanhe o dia-a-dia dos projetos no LEGISDATA

 Interesse Geral da Indústria
Regulamentação da Economia
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
Parcelamento de débito tributário no âmbito do Simples
PLP 79/2011 - Dep. Carlaile Pedrosa (PSDB/MG), que “Dispõe sobre o parcelamento de débitos
tributários das microempresas e das empresas de pequeno porte”.
Torna permanente o direito de parcelamento dos débitos tributários de micro e pequenas empresas,
seus titulares ou sócios, com o INSS e as Fazendas Públicas para ingresso no Simples Nacional.
Possibilita o parcelamento de débitos tributários de MPEs que já tenham aderido ao Simples
Nacional, nas mesmas condições garantidas às demais empresas.

Infraestrutura
Vedação à contratação de energia elétrica gerada em termelétricas a carvão
PL 1888/2011 - Dep. Washington Reis (PMDB/RJ), que “Altera a Lei nº 10.848, de 15 de março de
2004, para vedar a contratação de energia elétrica gerada em termelétricas que utilizem carvão
como combustível”.
Veda a participação de termelétricas a carvão nas licitações para a expansão da oferta de energia.

Sistema Tributário
Obrigações, Multas e Administração Tributárias

Incentivo fiscal para fornecimento de plano de saúde ao empregado.
PL 1914/2011 - Dep. Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC), que “Altera as Leis nº 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003)”.
Possibilita à pessoa jurídica descontar do PIS/PASEP e da COFINS os créditos originados de
contribuições pagas aos planos de saúde de seus empregados.
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Modificação do quorum para alterar, extinguir ou criar incentivos fiscais no âmbito do
CONFAZ
PLP 85/2011 - Dep. Eduardo da Fonte (PP/PE), que “Altera a Lei Complementar nº 24, de 7 de
janeiro de 1975, que dispõe sobre os convênios para a concessão de isenções do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias, para regular o disposto na alínea g, inciso XII, § 2º
do art. 155 da Constituição Federal.
Determina que a autorização do CONFAZ para a concessão e a revogação, total ou parcial, de
isenções, incentivos e benefícios fiscais, bem como a rejeição de um convênio dependerá,
cumulativamente, da aprovação pela maioria absoluta dos Estados e do DF representados, e de
pelo menos um Estado de cada uma das cinco regiões geográficas do país, e não mais através de
votação unânime.

Desconsideração da personalidade jurídica por fraude tributária
PLP 88/2011 - Dep. Carlos Bezerra (PMDB/MT), que “Dá nova redação ao parágrafo único do art.
116 do Código Tributário Nacional (CTN)”.
Acrescenta dispositivo ao Código Tributário Nacional (CTN) para estabelecer que em caso de abuso
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
poderá o juiz desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com o objetivo de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.

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: |Coordenação Técnica: Aline Said |Informações
técnicas e obtenção de cópia das proposições: (61) 3317.9064/60 - asaid@cni.org.br | Setor Bancário Norte Quadra 1 Bloco C Edifício Roberto Simonsen CEP 70040-903
Brasília, DF (61) 3317.9001| Autorizada a reprodução desde que citada a fonte.

INFORME LEGISLATIVO
Ano 19 - no 23 – 23 de agosto de 2011

3

