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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 563/2012: DESONERAÇÃO DA 
FOLHA DE PAGAMENTO E OUTROS INCENTIVOS FISCAIS 
CONCEDIDOS A DIVERSOS SETORES DA ECONOMIA Data 04/04/2012 

 

 

Foi publicada nesta quarta-feira, 04/04/2012, a Medida Provisória nº. 563 (“MP 563”), 
por meio da qual o Governo Federal instituiu incentivos fiscais para diversos setores 
produtivos nacionais. 

Dentre os principais incentivos está a desoneração da folha de pagamento de 
indústrias e empresas prestadoras de serviços. A MP 563 estabelece que empresas 
prestadoras de determinados serviços e indústrias que se dediquem a certos setores 
da produção estão desoneradas, até 31/12/2014, do pagamento das Contribuições 
Previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei nº. 8.212/91 (20% sobre o 
total das remunerações pagas aos empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes 
individuais prestadores de serviços). 

Em substituição à contribuição de 20% sobre a folha de salários, prestadores de 
serviços e indústrias pagarão, respectivamente, 2% e 1% sobre sua receita bruta.  

Dentre as empresas prestadoras de serviços beneficiadas estão empresas do ramo de 
Tecnologia da Informação e Hotelaria. A abrangência da Medida Provisória é maior 
para as indústrias. Vários ramos foram contemplados, como por exemplo, as têxteis, de 
calçados, de plásticos, borrachas e derivados, celulose, ferro fundido e aço, vidro, 
veículos e autopeças, máquinas e equipamentos eletro e eletrônicos, dentre outras. 

A MP 563 instituiu ainda o Regime Especial de Incentivo a Computadores para Uso 
Educacional (“REICOMP”), cujo objetivo é promover a inclusão digital nas escolas das 
redes públicas de ensino federal, estadual, distrital, municipal e nas escolas sem fins 
lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência. 

Podem aderir ao REICOMP as pessoas jurídicas que se dediquem à fabricação de 
equipamentos de informática e softwares a serem utilizados por professores e alunos 
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das escolas acima mencionadas, bem como as empresas prestadoras de serviços de 
manutenção e assistência técnica necessários ao funcionamento dos equipamentos.  

Para as indústrias dos equipamentos e softwares, os benefícios estão relacionados à 
suspensão do IPI incidente na entrada de matérias-primas e produtos intermediários 
adquiridos no mercado interno, destinados à industrialização dos equipamentos e 
softwares. Suspende-se também a exigência do PIS e da COFINS incidentes sobre as 
venda das mesmas matérias-primas e produtos intermediários, e sobre a prestação de 
serviços por pessoa jurídica estabelecida no País, a pessoa jurídica habilitada ao 
regime. 

Com relação à aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e serviços 
importados, previu-se a suspensão do IPI, do PIS/Importação e COFINS/Importação, 
do Imposto de Importação e da Cide/Programa de Estímulo à Interação Universidade-
Empresa para o Apoio à Inovação. Importante registrar que nessas hipóteses a 
suspensão somente ocorrerá se houver a importação direta pelo beneficiário do 
regime. 

Há, por fim, no âmbito do REICOMP, isenção de IPI quanto à saída dos produtos 
industrializados para as escolas e unidades educacionais acima descritas. 

Houve também a instituição, por meio da mencionada medida provisória, do Regime 
Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de 
Redes de Telecomunicações (“REPNBL-Redes”). 

O programa tem por objetivo a realização de projetos de implantação, ampliação ou 
modernização de redes de telecomunicações que suportam acesso à Internet em 
banda larga. As pessoas jurídicas que aderirem ao REPNBL gozarão de suspensão do 
PIS, da COFINS e do IPI incidentes sobre a aquisição, no mercado interno, de 
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos e de materiais de 
construção para utilização ou incorporação nas obras abrangidas no projeto. Não há 
menção quanto à aplicação do benefício nas aquisições de serviços, nem nas 
importações. 

 

A suspensão do IPI, do PIS e da COFINS também poderá ser usufruída por empresas 
que forem beneficiárias do Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à 
Ampliação da Estrutura Portuária – REPORTO.  
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Pela MP 563, tais tributos ficarão suspensos quando das vendas e importações de 
máquinas, equipamentos, peças de reposição e outros bens, quando adquiridos ou 
importados diretamente pelos beneficiários do REPORTO e destinados ao seu ativo 
imobilizado para utilização exclusiva na execução de serviços de: (i) carga, descarga, 
armazenagem e movimentação de mercadorias e produtos; (ii) sistemas suplementares 
de apoio operacional; (iii) proteção ambiental; (iv) sistemas de segurança e de 
monitoramento de fluxo de pessoas, mercadorias, produtos, veículos e embarcações; 
(v) dragagens; e (vi) treinamento e formação de trabalhadores, inclusive na 
implantação de Centros de Treinamento Profissional. 

A Medida Provisória criou ainda o INOVAR-AUTO, que é o Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores. 
Nele, as indústrias de veículos como tratores e automóveis para transporte de pessoas 
e cargas, que se habilitarem no mencionado programa, poderão utilizar-se de créditos 
presumidos de IPI, com base nos dispêndios realizados no País, em cada trimestre-
calendário1. Os créditos poderão ser utilizados a partir de 1º de janeiro de 2013 para as 
indústrias que já estejam devidamente instaladas no País. 

No caso de indústrias ainda não instaladas, além do limite temporal acima, estas 
somente poderão utilizar os créditos tão logo iniciem a fabricação, desde que já 
possuam projeto de produção aprovado pelos órgãos competentes. Apesar disso, 
existe a previsão de acúmulo de crédito presumido de IPI apurado sobre o valor dos 
veículos por elas importados. 

 
Por fim, a MP 563 prevê a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda das 
Pessoas Físicas e Jurídicas, das doações e patrocínios diretamente efetuados em prol 
de ações e serviços a serem praticados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (“PRONON”), que atuará no combate e prevenção aos diversos 
tipos de câncer, e do Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (“PRONAS/PCD”), que tem a finalidade de captar e canalizar recursos 

                                         
1
 Os gastos que integram o cálculo do crédito presumido de IPI estão dispostos no § 2º do art. 31 da MP 

563. Lá se vê: pesquisa; desenvolvimento tecnológico; inovação tecnológica; insumos estratégicos; 
ferramentaria; recolhimentos ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT 
na forma do regulamento; e capacitação de fornecedores. 
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destinados a estimular e desenvolver a prevenção e a reabilitação da pessoa com 
deficiência. 
 
Sendo esses os principais benefícios tributários trazidos pela MP 563, permanecemos 
à disposição de V. Sas. para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 
 
Responsáveis: 
 
Igor Nascimento de Souza (igor@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7551 
 
H. Philip Schneider (philip@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7552 
 
Cassio Sztokfisz (cassio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7554 
 
Diogo de Andrade Figueiredo (diogo@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7572 
 
Bruno Baruel Rocha (bruno@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 11 3201-7588 
 
Flavio Eduardo Carvalho (flavio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 61 3252-6155 
 
Júlio César Soares (julio@ssplaw.com.br) 
Tel.: 55 61 3252-6155 
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