CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 5.767, DE 2013
(Do Sr. Marçal Filho)
Modifica a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que
"Altera a legislação das Contribuições para a Seguridade Social COFINS, para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e do Imposto sobre a
Renda, e dá outras providências".

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
SEGURIDADE SOCIAL E FAMÍLIA;
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54, RICD); E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei modifica a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24
de agosto de 2001, no que se refere à Taxa de Fiscalização referente à autorização
e fiscalização das atividades de que trata a Lei no 5.768, de 20 de dezembro de
1971.
Art. 2º O art. 50 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, fica acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 50 ...............................................................................
............................................................................................
§ 5º A Taxa de Fiscalização de que trata o caput deste artigo
não se aplica às operações de distribuição ou promessa de distribuição de prêmios
mediante sorteios, vale-brinde, concursos ou operações assemelhadas, que tenham
origem em sorteios organizados por instituições declaradas de utilidade pública em
virtude de lei e que se dediquem exclusivamente a atividades filantrópicas, com o fim
de obter recursos adicionais necessários à manutenção ou custeio de obra social a
que se dedicam”. (NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.

JUSTIFICAÇÃO
O art. 50 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, estabeleceu uma taxa de fiscalização referente à autorização e fiscalização
das atividades relativas à distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, valebrinde ou concurso, a título de propaganda, de que trata a Lei no 5.768, de 20 de
dezembro de 1971, incidindo esta taxa sobre o valor do plano de operação, na forma
e nas condições a serem estabelecidas em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Desse modo, essa Taxa de Fiscalização passou a ser cobrada
conforme a tabela abaixo, que constitui o Anexo I da referida Medida Provisória:
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Valor dos prêmios oferecidos
até R$ 1.000,00
de R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00
de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
de R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00
de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00
de R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00
de R$ 500.000,01 a R$ 1.667.000,00
acima de R$ 1.667.000,01

Valor da taxa de fiscalização
R$ 27,00
R$ 133,00
R$ 267,00
R$ 1.333,00
R$ 3.333,00
R$ 10.667,00
R$ 33.333,00
R$ 66.667,00

Nossa intenção é eliminar a incidência dessa Taxa de
Fiscalização, ressalte-se, exclusivamente sobre as operações de distribuição ou
promessa de distribuição de prêmios mediante sorteios, vale-brinde, concursos ou
operações assemelhadas, que tenham origem em sorteios organizados por
instituições declaradas de utilidade pública em virtude de lei e que se dediquem
exclusivamente a atividades filantrópicas, com fim de obter recursos adicionais
necessários à manutenção ou custeio de obra social a que se dedicam.
Parece-nos óbvio e plenamente justificável que as atividades
filantrópicas mereçam ser permanentemente incentivadas, inclusive com a isenção
de encargos como a referida Taxa de Fiscalização.
Contamos com o apoio de nossos pares.
Sala das Sessões, em 13 de junho de 2013.

Deputado Marçal Filho
PMDB/MS
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001
Altera a legislação das Contribuições
para a Seguridade Social - COFINS, para os
Programas de Integração Social e de Formação
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PIS/PASEP e do Imposto sobre a Renda, e dá
outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 50. Fica criada a Taxa de Fiscalização referente à autorização e fiscalização
das atividades de que trata a Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, devendo incidir sobre
o valor do plano de operação, na forma e nas condições a serem estabelecidas em ato do
Ministro de Estado da Fazenda.
§ 1º A Taxa de Fiscalização de que trata o caput deste artigo será cobrada na
forma do Anexo I.
§ 2º Quando a autorização e fiscalização for feita nos termos fixados no § 1º do
art. 18-B da Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, a Caixa Econômica Federal receberá da
União, a título de remuneração, os valores constantes da tabela do Anexo II.
§ 3º Nos casos de que trata o § 2º deste artigo, a diferença entre o valor da taxa
cobrada e o valor pago a título de remuneração à Caixa Econômica Federal será repassada
para a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda.
§ 4º Nos casos elencados no § 2º do art. 18-B da Lei nº 9.649, de 1998, o valor
cobrado a título de Taxa de Fiscalização será repassado para a Secretaria de
Acompanhamento Econômico.
Art. 51. Os arts. 2º e 10 do Decreto-Lei nº 1.578, de 11 de outubro de 1977,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º A base de cálculo do imposto é o preço normal que o
produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da exportação, em uma venda
em condições de livre concorrência no mercado internacional, observadas as
normas expedidas pelo Poder Executivo, mediante ato da CAMEX - Câmara
de Comércio Exterior.
........................................................................................
§ 2º Quando o preço do produto for de difícil apuração ou for
susceptível de oscilações bruscas no mercado internacional, o Poder
Executivo, mediante ato da CAMEX, fixará critérios específicos ou
estabelecerá pauta de valor mínimo, para apuração de base de cálculo.
........................................................................................" (NR)
"Art. 10. A CAMEX expedirá normas complementares a este
Decreto-Lei, respeitado o disposto no § 2º do art. 1º, caput e § 2º do art. 2º,
e arts. 3º e 9º." (NR)
.......................................................................................................................................................
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ANEXO I
Valor dos prêmios oferecidos
até R$ 1.000,00
de R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00
de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
de R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00
de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00
de R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00
de R$ 500.000,01 a R$ 1.667.000,00
acima de R$ 1.667.000,01

Valor da taxa de fiscalização
R$ 27,00
R$ 133,00
R$ 267,00
R$ 1.333,00
R$ 3.333,00
R$ 10.667,00
R$ 33.333,00
R$ 66.667,00

ANEXO II
Valor dos prêmios oferecidos
pelo requerente
até R$ 1.000,00
de R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00
de R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00
de R$ 10.000,01 a R$ 50.000,00
de R$ 50.000,01 a R$ 100.000,00
de R$ 100.000,01 a R$ 500.000,00
de R$ 500.000,01 a R$ 1.667.000,00
acima de R$ 1.667.000,01

Valor da remuneração da
Caixa Econômica Federal
R$ 20,00
R$ 100,00
R$ 200,00
R$ 1.000,00
R$ 2.500,00
R$ 8.000,00
R$ 25.000,00
R$ 50.000,00

LEI Nº 5.768, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971
Altera a legislação sobre distribuição
gratuita de prêmios, mediante sorteio, valebrinde ou concurso, a título de propaganda,
estabelece normas de proteção à poupança
popular e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I
DA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE PRÊMIOS
Art. 1º A distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada
mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada, dependerá de prévia
autorização do Ministério da Fazenda, nos termos desta Lei e de seu regulamento.
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§ 1º A autorização somente poderá ser concedida a pessoas jurídicas que exerçam
atividade comercial, industrial ou de compra e venda de bens imóveis comprovadamente
quites com os impostos federais, estaduais e municipais, bem como com as contribuições da
Previdência Social, a título precário e por prazo determinado, fixado em regulamento,
renovável a critério da autoridade.
§ 2º O valor máximo dos prêmios será fixado em razão da receita operacional da
empresa ou da natureza de sua atividade econômica, de forma a não desvirtuar a operação de
compra e venda.
§ 3º É proibida a distribuição ou conversão dos prêmios em dinheiro.
§ 4º Obedecerão aos resultados da extração da Loteria Federal, os sorteios
previstos neste artigo.
§ 5º O Ministério da Fazenda, no caso de distribuição de prêmios a título de
propaganda, mediante sorteio, poderá autorizar que até o limite de 30% (trinta por cento) dos
prêmios a distribuir por essa modalidade seja excluído da obrigatoriedade prevista no
parágrafo anterior, desde que o sorteio se processe exclusivamente em programas públicos
nos auditórios das estações de rádio ou de televisão.
§ 6º Quando não for renovada a autorização de que trata este artigo, a empresa
que, na forma desta Lei, venha distribuindo, gratuitamente, prêmios vinculados à pontualidade
de seus prestamistas nas operações a que se referem os itens II e IV do art. 7º continuará a
distribuí-los exclusivamente com relação aos contratos celebrados até a data do despacho
denegatório.
Art. 2º Além da empresa autorizada, nenhuma outra pessoa natural ou jurídica
poderá participar do resultado financeiro da promoção publicitária de que trata o artigo
anterior, ainda que a título de recebimento de royalties, aluguéis de marcas, de nomes ou
assemelhados.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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