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Nota Técnica nº
Brasília, 20 de junho de 2005.-

Assunto: Subsídios para o exame da
adequação orçamentária e financeira da
Medida Provisória (MP) nº 252, de 15.06.05,
que institui o Regime Especial de Tributação
para a Plataforma de Exportação de Serviços
de Tecnologia da Informação – REPES, o
Regime Especial de Aquisição de Bens de
Capital para Empresas Exportadoras –
RECAP e o Programa de Inclusão Digital,
dispõe sobre incentivos fiscais para a
inovação tecnológica, trata da tributação do
mercado imobiliário e dos seguros
previdenciários e dá outras providências.

Interessado: Comissão Mista do Congresso
Nacional encarregada de emitir parecer
sobre a referida MP.

1. Da Medida Provisória

 

O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº......./2005 – CN, de............ (nº
366, de 15.06.05 na origem), enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória
(MP) n.º 252, de 15.06.05, que “ institui o Regime Especial de Tributação para a
Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES, o
Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras –
RECAP e o Programa de Inclusão Digital, dispõe sobre incentivos fiscais para a
inovação tecnológica, e dá outras providências”.

 Segundo a Exposição de Motivos EM Interministerial nº 00084/2005, de
15.06.05, ao Presidente da Presidente da República, por meio da MP nº 252/05,
são estabelecidos os seguintes incentivos e alterações na legislação tributária
federal:

1) institui o Regime Especial de Tributação para a Plataforma de Exportação  de
Serviços da Tecnologia da Informação – REPES, mediante suspensão do PIS/PASEP e
da COFINS sobre aquisição no mercado interno e sobre as importações de produtos e
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serviços destinados ao desenvolvimento no País de software e de serviços de tecnologia
da informação, para a exportação;

2) institui o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas
Exportadoras – RECAP, mediante a suspensão da incidência das Contribuições 
PIS/COFINS nas vendas e importação de máquinas, aparelhos, instrumentos e
equipamentos novos, quando adquiridos por empresas preponderantemente
exportadoras;

3) ratifica e amplia incentivos à inovação tecnológica das empresas, mediante
redução de tributos e subvenção da remuneração de pesquisadores por Agências de
fomento;

4) institui programa de inclusão digital, mediante redução a zero das alíquotas do
PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre a aquisição de computadores pessoais;

5) cria incentivos para empreendimentos instalados em micro-regiões menos
desenvolvidas no norte e nordeste do País, mediante depreciação integral dos bens de
capital e possibilidade de compensação do PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre os
bens de capital adquiridos do valor a pagar dessas contribuições sobre suas receitas
brutas;

6) retira a retroatividade da exclusão das empresas optantes do SIMPLES, quando
essa exclusão decorrer de inscrição de débitos em Dívida Ativa da União e em Dívida
Ativa do INSS;

7) determina que as empresas de incorporação e comercialização de imóveis
apliquem sobre as receitas financeiras percentual para cálculo do lucro presumido,
favorecendo as empresas de menor porte;

8) prorroga até 31.12.06 o prazo para aquisição de máquinas e equipamentos com
os benefícios fiscais de depreciação acelerada para efeito de cálculo da CSLL;

9) aumenta para R$ 35.000,00 a isenção do imposto de renda sobre ganho de
capital de pessoas físicas na alienação de bens de pequeno valor e fixa em R$ 20.000,00
a isenção para alienação de ações negociadas no mercado de balcão, igualando-a ao
limite aplicável às alienações de ações em bolsa de valores;

10) permite à pessoa física desoneração do imposto de renda sobre o ganho de
capital auferido na alienação de um ou mais imóveis, podendo ser utilizado uma vez a
cada cinco anos, desde que os recursos apurados sejam aplicados na aquisição de
imóveis residenciais no prazo de 180 dias;

11) permite à pessoa física redução do imposto de renda sobre o ganho de capital
auferido na alienação de imóveis, mediante a aplicação de um fator de redução aplicado
desde a aquisição até a data de alienação;

12) exclui o PIS/PASEP e a COFINS dos custos de captação da securitização do
crédito agrícola, igualando-o ao tratamento dado a securitização dos créditos imobiliários
e financeiros;

13) reduz os percentuais de retenção do PIS/PASEP e COFINS, à título de
antecipação das contribuições devidas pelos fornecedores de auto-peças, aplicáveis
sobre os pagamentos efetuados pelas montadoras aos produtores dessas mercadorias,
para compatibilizar os valores retidos com os devidos;
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14) evita que a retenção comentada alcance os pagamentos efetuados às pessoas
jurídicas produtoras de auto-peças e optantes pelo SIMPLES,  bem como os valores
pagos aos comerciantes atacadistas e varejistas cujas receitas estão sujeitas à alíquota
zero de PIS/PASEP e COFINS;

15) retorna para o regime de incidência cumulativa do PIS/PASEP e COFINS as
receitas auferidas na incorporação imobiliária, quando decorrentes de contratos firmados
antes de 30.10.03;

16) determina que, para efeito do cálculo do PIS/PASEP e COFINS na operação de
importação a parcela relativa a alínea “e” do inciso V do art. 13 da LC nº 87/96 (inclusão
de outros impostos e contribuições na base de cálculo do ICMS) não compõe a base de
cálculo do ICMS;

17) reduz a zero das alíquotas do PIS/PASEP e COFINS incidente sobre os
concentrados utilizados na fabricação de refrigerantes, de vez que os estabelecimentos
sujeitos têm cobrança monofásica, com a maior parte dos valores devidos sendo
cobrados quando da aquisição das respectivas embalagens;

18) caracteriza como empresa preponderante exportadora, para efeito de
suspensão do PIS/PASEP e COFINS, caso aufira de venda para o exterior oitenta por
cento do valor da sua receita bruta total;

19) prorroga por prazo indeterminado o direito de aproveitamento de créditos do
PIS/PASEP e COFINS, instituído pela Lei nº 11.051/04;

20) altera a tributação do PIS/PASEP e COFINS para os casos de industrialização
por encomenda de produtos sujeitos à incidência monofásica, visando racionalizar a
incidência dessas contribuições;

21) veda a utilização de créditos referentes a incidência não-cumulativa do
PIS/PASEP e COFINS nas aquisições de sucata de alumínio e suspendem a incidência
dessas contribuições nas vendas desse produto para pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real pelo imposto de renda, transferindo a tributação para fases posteriores
de industrialização e comercialização;

22) altera as normas sobre as indicações de rotulagem de produtos, de forma a
flexibilizar as regras de rotulagem de novos produtos surgidos no mercado;

23) homogeneíza as disposições relativas ao poder de regulamentar o crédito
presumido do IPI destinado a compensar a incidência do PIS/PASEP e COFINS
incidentes sobre as matérias primas integradas a produtos exportados;

24) ajusta ou dilata o prazo de recolhimento do imposto de renda retido na fonte, do
imposto sobre operações financeiras, da CSLL, do PIS/PASEP e da COFINS;

25) altera a legislação relativa a entidades de previdência complementar e
sociedades seguradoras, visando aumentar a segurança dos participantes e segurados e
flexibilizar a concessão de garantias com base em cotas representativas de fundos de
investimentos, bem como estende as regras de tributação do imposto de renda dos
planos de previdência complementar e de seguros de vida aos fundos de investimento
exclusivamente vinculados cujas cotas pertençam aos participantes;

26) estabelece forma de apropriação de resultados incorridos nas operações com
determinados derivativos pelo regime de competência, enquanto não liquidada
efetivamente a operação, atribuindo competência à SRF para regulamentar a matéria;
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27) estabelece critérios para o reconhecimento de resultado das operações de
hedge em bolsas no exterior, cujas perdas são dedutíveis para efeito de apuração do
lucro real, e veda a dedução de perdas dessas mesmas operações da base de cálculo do
PIS/PASEP e da COFINS, quando realizadas fora de bolsa;

28) altera o Regime Especial de Tributação das Incorporações Imobiliárias,
tornando o pagamento de tributos definitivo, não gerando direito à restituição ou
compensação, visando dar tratamento totalmente independente aos resultados das
incorporações afetadas dos demais da atividades da incorporadora;

29) determina que na aquisição de imóveis destinados à reforma agrária, efetuada
por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal, o imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital de 15% deverá ser retido pela entidade adquirente;

30) autoriza o Ministro da Fazenda criar Turmas Especiais nos Conselhos de
Contribuintes, visando solucionar o problema de acúmulo de processos;

31) altera a legislação que dispõe sobre a compensação de ofício, no âmbito da
SRF e da PGFN, permitindo que os créditos tributários remanescentes sejam utilizados,
mediante aquiescência do sujeito passivo, para extinção de débitos relativos a
contribuições previdenciárias, bem como permite a compensação de ofício, no âmbito da
Secretaria da Receita Previdenciária, entre seus próprios créditos e débitos;

32) concede ao adquirente de hidrocarbonetos líquidos, não destinados à
formulação de gasolina ou diesel, o direito de deduzir o valor da CIDE incidente na  sua
aquisição do valor dos tributos e contribuições devidos pela empresa e arrecadados pela
SRF;

33) estabelece disciplina sobre a multa incidente no caso de compensação
indevida de tributos.

2. Das Disposições Legais sobre a Adequação Orçamentária e Financeira

O § 1º do art. 16 da Lei Complementar N.º 101/2000 (LRF) estabeleceu
conceitos sobre adequação financeira e orçamentária, que pressupõe a
compatibilidade da despesa com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias e a existência de créditos suficientes para a sua realização.

O art. 14, dessa mesma lei, trata dos benefícios e incentivos tributários,
determinando que a sua concessão deverá ser:

a) acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes;
b) atender o disposto na LDO;
c) e, pelo menos, uma das seguintes condições:

i) demonstração, pelo proponente, de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e
de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no
anexo próprio da LDO;

ii) estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente
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da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

3. Da Estimativa Da Renúncia De Receita

Nem todas as medidas trazidas pela MP em comento teriam implicação negativa,
do ponto de vista da arrecadação de tributos federais.

À propósito, muitas delas, não se reportam a benefícios tributários, mas, sim,
referem-se a regulamentações de outras áreas de atuação, como são os casos dos
fundos de previdência e seguros, ou tratam de normatização especial, como o caso da
questão de separação dos resultados da incorporação imobiliária e o patrimônio de
afetação. Outras providências tratam das normas de compensação de tributos, da
racionalização dos trabalhos do Conselho de Contribuintes, da incidência de multas, da
transferência da tributação de contribuição social de uma fase produtiva para outra
(dentro do mecanismo de incidência não-cumulativa) e do tratamento tributário de
operações com derivativos, na sua maioria com o objetivo de reforçar os mecanismos de
controle e fiscalização e aumentar a eficiência da máquina arrecadadora.

Mesmo no caso da instituição de incentivo à exportação de software, na forma de
suspensão do imposto, que preferimos chamar de desoneração de tributos, é discutível se
a eliminação condicional da imposição se traduziria em perda de receita, pois a
desoneração temporária visa tão somente viabilizar a ocorrência da operação com o
exterior. Num cenário de incidência normal do tributo, salvo em casos de monopólio de
mercado, a operação poderia ficar inviabilizada e, muito provavelmente, não se realizaria
ou ocorreria em escala bastante inferior a que existiria na ausência da tributação.

O Poder Executivo, no item 70 da EM, estima um total de R$ 1,03 bilhões de
renúncia fiscal para 2005, decorrentes das providências adotadas. Para 2006, devido ser
um exercício “cheio”, a renúncia prevista é maior: R$ 2,52 bilhões1.

A Tabela a seguir, a partir do detalhamento contido no citado item 70, mostra as
renúncias de receitas derivadas da MP em análise, por tipo de estímulo, para os anos de
2005 e 2006.

                                           
1 Além do fato da MP ter sido baixada com quase metade do ano já haver transcorrido, algumas medidas passam a vigorar algum
tempo depois de sua publicação.

               
                A primeira observação a fazer é de natureza metodológica. Dado a
diversidade de estímulos criados, o nível genérico das estimativas e a ausência
de uma memória de cálculo para cada item considerado, com as respectivas
hipóteses de trabalho adotadas, torna-se praticamente impossível dizer se as
estimativas de perdas de receitas estão adequadamente elaboradas.

                        RENÚNCIA TRIBUTÁRIA - MP Nº 252/05     

R$ milhões

Itens 2005 2006

1. RECAP 263,0 300,0
2. Programa Inclusão Digital 100,0 200,0
3. Mudança no prazo recolhimento tributos 419,0
4. Retroatividade SIMPLES 300,0 200,0
5. Incentivo à tecnologia 500,0
6. Retenção PIS/COFINS auto-peças 140,0 240,0
7. Demais medidas 230,0 460,0
    Total 1.033,0 2.319,0
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                A segunda observação, mais objetiva, é que o total de renúncia fiscal
para o ano de 2006 apontado pela EM – R$ 2,52 bilhões - difere da soma dos
itens fornecidos pelo mesmo documento – R$ 2,32 bilhões – em R$ 201 milhões,
não se podendo dizer que houve erro de soma ou omissão de alguma parcela,
dada a ausência da memória de cálculo antes comentada.
                A terceira é de natureza formal. A LRF exige que a estimativa de
renúncia de receita atenda o disposto na LDO 2005. Esta,porém, é omissa
quanto aos incentivos criados e, em seu art. 94, diz apenas que:
                “o projeto de lei ou medida provisória que conceda ou amplie incentivo
ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as
exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000”.
                 Desconsiderando a circularidade dos comandos legais, e prendendo-
se às determinações da LRF, vemos que esta exige que se faça a estimativa de
renúncia fiscal para o exercício em que foi baixada a MP (no caso, 2005) e para
os dois seguintes (2006 e 2007). A EM é omissa quanto a renúncia para 2007.   
                 Sem entrar no mérito técnico da exigência da LRF quanto à
necessidade de estimativa para os dois exercícios subseqüentes à edição da
MP, pode-se admitir que para aquele último exercício a renúncia seria a mesma
de 2006.
                 O aspecto mais substancial a ser analisado é verificar se a renúncia
tributária de 2005 não comprometeria o alcance da meta fiscal para esse
exercício. A esse respeito, o item 72 da EM anota que:
                  “o custo da implementação desta medida provisória será compensado
pelo aumento de receita já observado, resultante da ampliação da base de
cálculo dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal acima do
previsto nos decretos de programação orçamentária e financeira. A adequação
das receitas projetadas ao disposto nesta medida provisória será realizada
quando da edição do próximo decreto de programação orçamentária e
financeira”.
                Com relação à este ponto, observando-se o Relatório de Avaliação do
Cumprimento da Meta de Superávit Primário no Primeiro Quadrimestre de 2005,
vemos que as Receitas Totais arrecadadas pelo Governo, nesse período,
apresentaram um excesso de R$ 5,2 bilhões, com relação à previsão contida no
Decreto nº 5.379/05. Já para as Receitas Administradas pela SRF foi registrado
um excesso de R$ 5,8 bilhões. Estes fatos permitem concluir que, ceteris
paribus, a meta de resultado fiscal será cumprida com folga, mesmo com a
absorção da perda de receita resultante da MP.
                 Embora o Poder Executivo não tenha sido explícito na EM, pode-se
inferir que para 2006 a absorção da perda de receita deverá estar embutida na
previsão da arrecadação tributária para aquele exercício, contida no Projeto de
Lei Orçamentária para 2006, a ser enviado ao Congresso Nacional no segundo
semestre do corrente ano.

4. Da Conclusão

                  Tendo em conta as ressalvas apontadas no item 3 desta Nota, pode-
se concluir que a MP em análise está adequada do ponto de vista orçamentário e
financeiro.
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José Rui Gonçalves Rosa
Consultor de Orçamentos


