CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.188-A, DE 2020
(Do Sr. Luiz Carlos Motta)
Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a
isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na aquisição
de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física, para obrigar as
montadoras a produzirem carros adaptados para pessoas com
deficiência; tendo parecer da Comissão de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência, pela aprovação, com substitutivo (relator:
DEP. FÁBIO TRAD).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA;
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência:
- Parecer do relator
- Substitutivo oferecido pelo relator
- Parecer da Comissão
- Substitutivo adotado pela Comissão
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que
dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), na
aquisição de automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de deficiência física, para obrigar as montadoras
a produzirem carros adaptados para pessoas com deficiência.
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.989, de 1995, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 1º ....................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
§ 7º Para os adquirentes de que trata o inciso IV, as montadoras
são obrigadas a produzirem veículos adaptados com, no mínimo,
câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e
comandos manuais de freio e embreagem, na proporção de 1
(um) a cada 100 (cem).” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A Lei nº 8.989/1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI), na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de
deficiência física, trouxe contribuição de suma importância ao cotidiano das pessoas
com deficiência.
Nesse contexto, tal lei permite que as pessoas com deficiência
adquiram automóveis para seu uso a um custo mais acessível, o que facilita muito o
dia a dia dessa parcela da população brasileira, com a possiblidade de se
locomoverem em um carro próprio.
Entretanto, essas pessoas encontram muitas dificuldades no que se
refere às adaptações que necessitam ser feitas no veículo para que ele possa ser
apto a ser utilizado por elas. Isso porque, na maioria das vezes, elas precisam arcar
com o custo da adaptação, realizada, em geral, por empresas especializadas nesse
tipo de serviço.
Sabemos que algumas montadoras possuem parcerias com
empresas homologadas para efetuar as adaptações, além de profissionais treinados
para atenderem essa clientela. No entanto, outras têm somente a estrutura de
vendas, não se responsabilizando por qualquer transformação realizada, o que
prejudica a garantia do automóvel adaptado.
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Esclarecemos que há vários tipos de alterações que se enquadram
na definição de pessoa com deficiência, como pode ser visto no § 1º do art. 1º da Lei
nº 8.989/1995. Assim, a deficiência pode se apresentar “sob a forma de paraplegia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral,
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções”.
Nesse sentido, em vista dessa enorme gama descrita no parágrafo
anterior, algumas adaptações são bastante peculiares, e não há como o legislador
definir todas as hipóteses de adaptação em cada caso específico. Achamos então
mais conveniente estipular, como obrigatórias, adaptações mínimas, como câmbio
automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freio e
embreagem. Esses itens já atendem boa parte das pessoas com deficiência, mas
nada impede que a fábrica de automóveis inclua outras adaptações que julgar
adequadas.
Dessa maneira, este projeto de lei busca aumentar as chances de
aquisição de veículos, em condições justas de garantia e valor. Portanto, as
montadoras ficam obrigadas a produzirem veículos já minimamente adaptados na
proporção de um a cada cem veículos fabricados.
São esses os fundamentos que abrigam a presente iniciativa,
formulada para aprimorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência.
Em vista do exposto, pedimos o apoio de nossos Pares para a
aprovação desta proposição.
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2020.

Deputado LUIZ CARLOS MOTTA
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995
(Vide ADO nº 30/2015, cuja Decisão foi publicada no DOU de 9/9/2020)
Dispõe sobre a Isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, na aquisição
de automóveis para utilização no transporte
autônomo de passageiros, bem como por
pessoas portadoras de deficiência física, e dá
outras providências. (Ementa com redação
dada pela Lei nº 10.754, de 31/10/2003)
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Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória
nº 856, de 1995, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do
Senado Federal, para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da Constituição
Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) os
automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de cilindrada não
superior a 2.000 cm³ (dois mil centímetros cúbicos), de, no mínimo, 4 (quatro) portas,
inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustível de origem renovável, sistema
reversível de combustão ou híbrido e elétricos, quando adquiridos por: (“Caput” do artigo
com redação dada pela Lei nº 13.755, de 10/12/2018, vetado pelo Presidente da República,
mantido pelo Congresso Nacional e publicado no DOU de 21/6/2019)
I - motoristas profissionais que exerçam, comprovadamente, em veículo de sua
propriedade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condição de titular de
autorização, permissão ou concessão do Poder Público e que destinam o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi); (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.317, de
5/12/1996)
II - motoristas profissionais autônomos titulares de autorização, permissão ou
concessão para exploração do serviço de transporte individual de passageiros (táxi),
impedidos de continuar exercendo essa atividade em virtude de destruição completa, furto ou
roubo do veículo, desde que destinem o veículo adquirido à utilização na categoria de aluguel
(táxi);
III - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias ou concessionárias de
transporte público de passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde que tais veículos se
destinem à utilização nessa atividade;
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda,
ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal; (Inciso com redação
dada pela Lei nº 10.690, de 16/6/2003) (Vide ADO nº 30/2015, cuja Decisão foi publicada no
DOU de 9/9/2020)
V - (VETADO na Lei nº 10.690, de 16/6/2003)
§ 1º Para a concessão do benefício previsto no art. 1º é considerada também
pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de
um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência
de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.
(Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.690, de 16/6/2003)
§ 2º Para a concessão do benefício previsto no art. 1º é considerada pessoa
portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade visual igual ou menor que
20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a
20°, ou ocorrência simultânea de ambas as situações. (Parágrafo acrescido pela Lei nº
10.690, de 16/6/2003)
§ 3º Na hipótese do inciso IV, os automóveis de passageiros a que se refere o
caput serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica e, no
caso dos interditos, pelos curadores. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.690, de 16/6/2003)
§ 4º A Secretaria Especial dos Diretos Humanos da Presidência da República, nos
termos da legislação em vigor e o Ministério da Saúde definirão em ato conjunto os conceitos
de pessoas portadoras de deficiência mental severa ou profunda, ou autistas, e estabelecerão
as normas e requisitos para emissão dos laudos de avaliação delas. (Parágrafo acrescido pela
Lei nº 10.690, de 16/6/2003)
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§ 5º Os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser
pago, em razão da isenção de que trata este artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.690,
de 16/6/2003)
§ 6º A exigência para aquisição de automóveis equipados com motor de
cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro portas, inclusive
a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de origem renovável ou sistema reversível
de combustão não se aplica aos portadores de deficiência de que trata o inciso IV do caput
deste artigo. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 10.690, de 16/6/2003 e com nova redação dada
pela Lei nº 10.754, de 31/10/2003)
Art. 2º A isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI de que trata o
art. 1º desta Lei somente poderá ser utilizada uma vez, salvo se o veículo tiver sido adquirido
há mais de 2 (dois) anos. (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 11.196, de
21/11/2005)
I - (VETADO na Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em
vigor 180 dias após sua publicação)
II - (VETADO na Lei nº 13.146, de 6/7/2015, publicada no DOU de 7/7/2015, em
vigor 180 dias após sua publicação)
Parágrafo único. O prazo de que trata o caput deste artigo aplica-se inclusive às
aquisições realizadas antes de 22 de novembro de 2005. (Parágrafo único acrescido pela Lei
nº 11.307, de 19/5/2006)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI Nº 5.188, DE 2020

Altera a Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro
de 1995, que dispõe sobre a isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), na aquisição de automóveis para
utilização no transporte autônomo de
passageiros, bem como por pessoas
portadoras de deficiência física, para obrigar
as montadoras a produzirem carros
adaptados para pessoas com deficiência.
Autor: Deputado LUIZ CARLOS MOTTA
Relator: Deputado FÁBIO TRAD

I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 5.188, de 2020, busca alterar a Lei nº
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), na aquisição de automóveis para
utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas
carros adaptados para pessoas com deficiência.
A proposição acrescenta § 7º no art. 1º da citada Lei com o
seguinte teor:
§ 7º Para os adquirentes de que trata o inciso IV, as
montadoras são obrigadas a produzirem veículos adaptados
com, no mínimo, câmbio automático, direção hidráulica, vidros
elétricos e comandos manuais de freio e embreagem, na
proporção
(um) aPermanentes
cada 100
(cem).
Coordenaçãode
de 1
Comissões
- DECOM
- P_6748
Assinado eletronicamente pelo(a) Dep.
Fábio Trad
CONFERE
COM O ORIGINAL AUTENTICADO
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD211500846400
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*CD211500846400*

portadoras de deficiência física, para obrigar as montadoras a produzirem

das Pessoas com Deficiência; de Desenvolvimento Econômico, Indústria,
Comércio e Serviços e de Constituição e Justiça e de Cidadania, no caso desta
para análise dos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, legalidade,
regimentalidade e técnica legislativa.
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A proposição encontra-se sujeita à apreciação conclusiva pelas
Comissões, na forma do art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados (RICD).
O regime de tramitação é o ordinário.
No prazo regimental não foram apresentadas Emendas.
É o relatório.

II - VOTO DO RELATOR
Entendemos que a proposição, de autoria do nobre Deputado
Luiz Carlos Motta, é oportuna e adequada e vem ao encontro de diversas
modificações no ordenamento jurídico com vistas a torná-lo mais adequado e
consentâneo com a melhor proteção e defesa das pessoas com deficiência.
Temos, todavia, uma ressalva a fazer, no tocante a localização
topográfica do dispositivo. Não consideramos que deva ele constar da Lei nº
8.989, de 24 de fevereiro de 1995, a qual trata da isenção do Imposto sobre
Produtos Industrializados na aquisição de automóveis.
Com efeito, o dispositivo fica mais bem colocado na Lei nº
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual, aliás, já possui o
seguinte art. 52 com teor bastante semelhante ao da proposição ora apreciada:
Art. 52. As locadoras de veículos são obrigadas a oferecer 1
(um) veículo adaptado para uso de pessoa com deficiência, a
cada conjunto de 20 (vinte) veículos de sua frota.
Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo,
câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e
comandos manuais de freio e de embreagem.
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*CD211500846400*

13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com

Por essa razão, estamos apresentando o substitutivo em
anexo, o qual modifica o Estatuto da Pessoa com Deficiência para alcançar a
situação posta no Projeto de Lei.
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
5.188, de 2020, na forma do Substitutivo em anexo.
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Sala da Comissão, em 08 de novembro de 2021.

Deputado FÁBIO TRAD
Relator

*CD211500846400*

2021-18507
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 5.188, DE 2020
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Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), para dispor sobre a fabricação
de veículos adaptados para pessoas com
deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), para dispor sobre a fabricação de veículos adaptados para
pessoas com deficiência.
Art. 2º A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 52-A:
“Art. 52-A As montadoras de automóveis são obrigadas a
fabricar, no mínimo, um veículo adaptado para uso de pessoa
com deficiência, a cada conjunto de cem veículos fabricados.
Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo,
câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e
comandos manuais de freio e de embreagem, além de outras
adaptações previstas em legislação específica.” (NR)

Sala da Comissão, em 08 de novembro de 2021.

Deputado FÁBIO TRAD
Relator
2021-18507
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*CD211500846400*

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
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PROJETO DE LEI Nº 5.188, DE 2020

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência,
em reunião extraordinária realizada hoje, mediante votação ocorrida por processo
simbólico, concluiu pela aprovação, com substitutivo do Projeto de Lei nº 5.188/2020,
nos termos do Parecer do Relator, Deputado Fábio Trad.
Registraram presença à reunião os seguintes membros:
Rejane Dias - Presidente, Diego Garcia, Eduardo Barbosa, Felipe
Rigoni, Léo Motta, Lourival Gomes, Maria Rosas, Otavio Leite, Paulo Freire Costa,
Tereza Nelma, Tiago Dimas, Carla Dickson, Dra. Soraya Manato, Erika Kokay, Eros
Biondini, Fábio Trad, Flaviano Melo e Mara Rocha.
Sala da Comissão, em 30 de novembro de 2021.

*CD218793190300*

Deputada REJANE DIAS
Presidente

Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6748

Assinado eletronicamente pelo(a) Dep.
Rejane Dias
CONFERE
COM O ORIGINAL AUTENTICADO
Para verificar a assinatura, acesse https://infoleg-autenticidade-assinatura.camara.leg.br/CD218793190300
PL 5188-A/2020

10

SBT-A n.1

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

Apresentação: 01/12/2021 21:03 - CPD
SBT-A 1 CPD => PL 5188/2020

11

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA CPD AO PROJETO DE LEI Nº
5.188, DE 2020

Altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de
2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), para dispor sobre a fabricação
de veículos adaptados para pessoas com
deficiência.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015,
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), para dispor sobre a fabricação de veículos adaptados para
pessoas com deficiência.
Art. 2º A Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 52-A:

Parágrafo único. O veículo adaptado deverá ter, no mínimo,
câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e
comandos manuais de freio e de embreagem, além de outras
adaptações previstas em legislação específica.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, em.30. de novembro de 2021.
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*CD210542695500*

“Art. 52-A As montadoras de automóveis são obrigadas a
fabricar, no mínimo, um veículo adaptado para uso de pessoa
com deficiência, a cada conjunto de cem veículos fabricados.
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Deputada Rejane Dias
Presidente
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