AVULSO NÃO
PUBLICADO.
PARECER NA CFT
PELA
INCOMPATIBILIDADE
CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N.º 3.544-A, DE 2012
(Do Sr. Tiririca)
Concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente sobre veículos de utilização nas atividades circenses, na forma
que estabelece; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação,
pela incompatibilidade e inadequação financeira e orçamentária (relator:
DEP. AELTON FREITAS).

DESPACHO:
ÀS COMISSÕES DE:
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

SUMÁRIO
I - Projeto inicial
II - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- Parecer do relator
- Parecer da Comissão
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei introduz nova hipótese de isenção na legislação
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente a veículos utilizados em
atividades circenses.
Art. 2º Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os caminhões e os veículos automóveis para transporte de
pessoas e de mercadorias, classificados no código NCM 87.04, bem como os motor
homes, classificados no código NCM 87.03; os reboques e semirreboques,
classificados no código NCM 87.16, todos da Tabela do IPI (TIPI), aprovada pelo
Decreto n.º 7.660, de 23 de dezembro de 2011, de fabricação nacional, quando
adquiridos por representante legal de empresa circense em funcionamento regular
no país e devidamente registrada nos órgãos competentes.
Art. 3º A Secretaria da Receita Federal do Brasil reconhecerá o
direito à isenção mediante exame prévio do atendimento pelo interessado das
exigências estabelecidas no artigo precedente.
Art. 4º A destinação dos veículos para atividades que não
sejam próprias da empresa circense sujeita os adquirentes ao pagamento do tributo
dispensado, atualizado na forma da legislação tributária.
Parágrafo único. No caso de comprovação de destinação
diversa dos veículos adquiridos com isenção os adquirentes serão submetidos ao
pagamento de multa e juros moratórios previstos na legislação em vigor para a
hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devido.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
A sugestão do presente projeto de lei nasceu dos debates
ocorridos por ocasião da Audiência Pública, de minha autoria, realizada na
Comissão de Educação e Cultura, em 8 de dezembro de 2011, com a finalidade de
discutir a concessão de alvarás para instalação de circos e da qual participaram
artistas circenses, representantes de entidades classistas circenses, prefeitos e
lideranças municipais.
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O tema das discussões não ficou restrito à concessão de
alvarás para instalação de circos. Foram colhidas várias sugestões no sentido de
elaboração de proposições legislativas e de medidas de apoio e estímulo às
atividades circenses.
O circo representa para mim uma escola de vida, pois iniciei as
atividades circenses aos oito anos de idade. A vida no circo é fantástica, além de
representar para mim toda minha vivência pessoal e minha educação para a vida.
Apesar das dificuldades enfrentadas pelo circo, acredito que o
mesmo vive um bom momento. Coincidência ou não, depois que iniciei meu
mandato parlamentar, vê-se a temática do circo em vários lugares. Filmes como
temas circenses, reportagens sobre o circo em diferentes veículos de comunicação.
Não obstante, fala-se em resgate do circo. O que o circo precisa é ser fortalecido!
Nesse contexto, é cobrado do poder público ações de apoio e
estímulo ao circo. Deve-se entender como poder público também o legislativo.
Assim, estou apresentando a presente proposição.
Este projeto de lei pretende isentar do IPI os caminhões,
reboques, semirreboques, trailers, motor homes e os veículos utilitários de utilização
exclusiva na atividade circense. Vale lembrar que a atividade circense constitui uma
profissão itinerante, para a qual os veículos se transformam em instrumentos de
trabalho, tal qual ocorre com os veículos utilizados por taxistas.
Pela justeza da medida, conto com o apoio dos nobres Pares
desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, em 27 de março de 2012.
Deputado TIRIRICA
PR/SP
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

DECRETO Nº 7.660, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
Aprova a Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados - TIPI.
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV
da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II do caput do art. 4º do DecretoLei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, no Decreto nº 2.376, de 12 de novembro de 1997,
no inciso XIX do caput do art. 2º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, e na
Resolução Camex nº 94, de 8 de dezembro de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI anexa a este Decreto.
Art. 2º A TIPI aprovada por este Decreto tem por base a Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM.
.......................................................................................................................................................
SEÇÃO XVII
MATERIAL DE TRANSPORTE
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO 87
VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, TRATORES, CICLOS E OUTROS VEÍCULOS
TERRESTRES,
SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende os veículos concebidos para circular unicamente
sobre vias férreas.
2.- Consideram-se tratores, na acepção do presente Capítulo, os veículos motores
essencialmente concebidos para puxar ou empurrar instrumentos, veículos ou cargas, mesmo
que apresentem certos dispositivos acessórios que permitam o transporte de ferramentas,
sementes, adubos, etc., relacionados com o seu uso principal.
Os instrumentos e órgãos de trabalho concebidos para equipar os tratores da posição 87.01,
enquanto material intercambiável, seguem o seu regime próprio, mesmo apresentados com o
trator, quer estejam ou não montados neste.
3.- Os chassis de veículos automóveis, quando providos de cabina, classificam-se nas
posições 87.02 a 87.04 e não na posição 87.06.
4.- A posição 87.12 compreende todas as bicicletas para crianças. Os outros ciclos para
crianças classificam-se na posição 95.03.
Notas Complementares (NC) da TIPI
NC (87-1) Ficam reduzidas a cinco por cento as alíquotas relativas às ambulâncias, carros
celulares e carros funerários, classificados na posição 87.03.
NC (87-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos automóveis
de passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize
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alternativa ou simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos
códigos a seguir especificados:
CÓDIGO NCM
8703.21
8703.22
8703.23.10
8703.23.10 Ex 01
8703.23.90
8703.23.90 Ex 01
8703.24

ALÍQUOTA %
7
11
18
11
18
11
18

NC (87-3) Ficam fixadas em oito por cento as alíquotas relativas aos veículos classificados
no código 8703.22.90 e no Ex 01 do código 8703.23.90, com volume de habitáculo, destinado
a passageiros e motoristas, superior a 6 m³.
NC (87-4)
Ficam reduzidas a quinze por cento as alíquotas relativas aos veículos de
fabricação nacional, de transmissão manual, com caixa de transferência, chassis independente
da carroçaria, altura livre do solo mínima sob os eixos dianteiro e traseiro de 200 mm, altura
livre do solo mínima entre eixos de 300 mm, ângulo de ataque mínimo de 35º, ângulo de saída
mínimo de 24º, ângulo de rampa mínimo de 28º, de capacidade de emergibilidade a partir de
500 mm, peso bruto total combinado a partir de 3.000 kg., peso em ordem de marcha máximo
de até 2.100 kg, concebidos para aplicação militar ou trabalho agroindustrial, classificados
nos códigos 8703.32.10 e 8703.33.10.
NCM

ALÍQUOTA
(%)

DESCRIÇÃO

87.01
Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09).
8701.10.00 -Motocultores
8701.20.00 -Tratores rodoviários para semi-reboques
8701.30.00 -Tratores de lagartas
8701.90 -Outros
8701.90.10 Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos ("log skidders")
8701.90.90 Outros
Ex 01 – Com tomada de força mecânica ou hidráulica
87.02

0
0
0
0
5
0

Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o
motorista.
8702.10.00 -Com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel)
25
Ex 01 - Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e 10
motorista, superior a 6m³, mas inferior a 9m³
Ex 02 - Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e 0
motorista, igual ou superior a 9m³
8702.90 -Outros
8702.90.10 Trólebus
0
8702.90.90 Outros
25
Ex 01 - Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e 10
motorista, superior a 6m³, mas inferior a 9m³
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Ex 02 - Com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e 0
motorista, igual ou superior a 9m³
87.03

Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis
principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da
posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto (“station wagons”) e
os automóveis de corrida.
8703.10.00 -Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a neve; veículos 45
especiais para transporte de pessoas nos campos de golfe e veículos
semelhantes
8703.2
-Outros veículos com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha:
8703.21.00 --De cilindrada não superior a 1.000cm³
7
8703.22 --De cilindrada superior a 1.000cm³, mas não superior a 1.500cm³
8703.22.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, 13
incluído o motorista
8703.22.90 Outros
13
8703.23 --De cilindrada superior a 1.500cm³, mas não superior a 3.000cm³
8703.23.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, 25
incluído o motorista
Ex 01 – De cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 2.000 cm³ 13
8703.23.90 Outros
25
Ex 01 – De cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 2.000 cm³ 13
8703.24 --De cilindrada superior a 3.000cm³
8703.24.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, 25
incluído o motorista
8703.24.90 Outros
25
8703.3
-Outros veículos, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel
ou semidiesel):
8703.31 --De cilindrada não superior a 1.500cm³
8703.31.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, 25
incluído o motorista
8703.31.90 Outros
25
8703.32 --De cilindrada superior a 1.500cm3 mas não superior a 2.500cm³
8703.32.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, 25
incluído o motorista
8703.32.90 Outros
25
8703.33 --De cilindrada superior a 2.500cm³
8703.33.10 Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, 25
incluído o motorista
8703.33.90 Outros
25
8703.90.00 -Outros
25
87.04
Veículos automóveis para transporte de mercadorias.
8704.10 -“Dumpers” concebidos para serem utilizados fora de rodovias
8704.10.10 Com capacidade de carga superior ou igual a 85 toneladas
0
8704.10.90 Outros
0
8704.2
-Outros, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou
semidiesel):
8704.21 --De peso em carga máxima não superior a 5 toneladas
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8704.21.10 Chassis com motor e cabina
0
Ex 01 - De camionetas, furgões, "pick-ups" e semelhantes
4
8704.21.20 Com caixa basculante
0
Ex 01 - De camionetas, furgões, "pick-ups" e semelhantes
4
8704.21.30 Frigoríficos ou isotérmicos
0
Ex 01 - De camionetas, furgões, "pick-ups" e semelhantes
4
8704.21.90 Outros
0
Ex 01 - De camionetas, furgões, "pick-ups" e semelhantes
4
Ex 02 - Carro-forte para transporte de valores
10
8704.22 --De peso em carga máxima superior a 5 toneladas, mas não superior a 20
toneladas
8704.22.10 Chassis com motor e cabina
0
8704.22.20 Com caixa basculante
0
8704.22.30 Frigoríficos ou isotérmicos
0
8704.22.90 Outros
0
8704.23 --De peso em carga máxima superior a 20 toneladas
8704.23.10 Chassis com motor e cabina
0
8704.23.20 Com caixa basculante
0
8704.23.30 Frigoríficos ou isotérmicos
0
8704.23.90 Outros
0
8704.3
-Outros, com motor de pistão, de ignição por centelha:
8704.31 --De peso em carga máxima não superior a 5 toneladas
8704.31.10 Chassis com motor e cabina
4
Ex 01 - De caminhão
0
8704.31.20 Com caixa basculante
4
Ex 01 - Caminhão
0
8704.31.30 Frigoríficos ou isotérmicos
4
Ex 01 - Caminhão
0
8704.31.90 Outros
4
Ex 01 - Caminhão
0
8704.32 --De peso em carga máxima superior a 5 toneladas
8704.32.10 Chassis com motor e cabina
0
8704.32.20 Com caixa basculante
0
8704.32.30 Frigoríficos ou isotérmicos
0
8704.32.90 Outros
0
8704.90.00 -Outros
0
87.05

Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo, auto-socorros,
caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndio, caminhõesbetoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículosoficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente
para transporte de pessoas ou de mercadorias.
8705.10 -Caminhões-guindastes
8705.10.10 Com haste telescópica de altura máxima superior ou igual a 42m, 0
capacidade máxima de elevação superior ou igual a 60 toneladas, segundo a
Norma DIN 15019, Parte 2, e com 2 ou mais eixos de rodas direcionáveis
8705.10.90 Outros
0
8705.20.00 -Torres ("derricks") automóveis, para sondagem ou perfuração
0
8705.30.00 -Veículos de combate a incêndio
0
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8705.40.00 -Caminhões-betoneiras
0
8705.90 -Outros
8705.90.10 Caminhões para a determinação de parâmetros físicos característicos 5
(perfilagem) de poços petrolíferos
8705.90.90 Outros
5
8706.00

Chassis com motor para os veículos automóveis das posições 87.01
87.05.
8706.00.10 Dos veículos da posição 87.02
Ex 01 - De veículos dos Ex 01 e 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90
8706.00.20 Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10
8706.00.90 Outros
Ex 01 - De caminhões

a
25
0
5
10
0

87.07

Carroçarias para os veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05,
incluídas as cabinas.
8707.10.00 -Para os veículos da posição 87.03
10
8707.90 -Outras
8707.90.10 Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10
5
8707.90.90 Outras
5
Ex 01 - De veículos dos Ex 01 e 02 dos códigos 8702.10.00 e 8702.90.90 0
87.08
Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05.
8708.10.00 -Pára-choques e suas partes
5
8708.2
-Outras partes e acessórios de carroçarias (incluídas as de cabinas):
8708.21.00 --Cintos de segurança
5
8708.29 --Outros
8708.29.1 Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10
8708.29.11 Pára-lamas
5
8708.29.12 Grades de radiadores
5
8708.29.13 Portas
5
8708.29.14 Painéis de instrumentos
5
8708.29.19 Outros
5
8708.29.9 Outros
8708.29.91 Pára-lamas
5
8708.29.92 Grades de radiadores
5
8708.29.93 Portas
5
8708.29.94 Painéis de instrumentos
5
8708.29.95 Geradores de gás para acionar retratores de cintos de segurança
5
8708.29.99 Outros
5
8708.30 -Freios e servo-freios; suas partes
8708.30.1 --Guarnições de freios montadas
8708.30.11 Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10
5
8708.30.19 Outras
5
8708.30.90 Outros
5
8708.40 -Caixas de marchas e suas partes
8708.40.1 Caixas de marchas dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90
ou 8704.10
8708.40.11 Servo-assistidas, próprias para torques de entrada superiores ou iguais a 5
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750Nm
8708.40.19 Outras
5
8708.40.80 Outras caixas de marchas
5
8708.40.90 Partes
5
8708.50 -Eixos de transmissão com diferencial, mesmo providos de outros órgãos de
transmissão e eixos não motores; suas partes
8708.50.1 Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10
8708.50.11 Eixos com diferencial com capacidade de suportar cargas superiores ou 5
iguais a 14.000kg, redutores planetários nos extremos e dispositivo de freio
incorporado, do tipo dos utilizados em veículos da subposição 8704.10
8708.50.12 Eixos não motores
5
8708.50.19 Outros
5
8708.50.80 Outros
5
8708.50.9 Partes
8708.50.91 De eixos não motores, dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 5
8701.90 ou 8704.10
8708.50.99 Outras
5
8708.70 -Rodas, suas partes e acessórios
8708.70.10 De eixos propulsores dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 5
8701.90 ou 8704.10
8708.70.90 Outros
5
8708.80.00 -Sistemas de suspensão e suas partes (incluídos os amortecedores de 5
suspensão)
Ex 01 - Amortecedores de suspensão de veículos das posições 87.02, 87.04 4
(exceto a subposição 8704.10) e 87.05 e da subposição 8701.20
Ex 02 - Amortecedores de suspensão
16
8708.9
-Outras partes e acessórios:
8708.91.00 --Radiadores e suas partes
5
8708.92.00 --Silenciosos e tubos de escape; suas partes
16
Ex 01 - De veículos das posições 87.01, 87.02, 87.04 e 87.05 (exceto partes) 4
Ex 02 - Partes
5
8708.93.00 --Embreagens e suas partes
16
Ex 01 - De veículos das posições 87.01, 87.02, 87.04 e 87.05
4
8708.94 --Volantes, barras e caixas, de direção; suas partes
8708.94.1 Volantes, barras e caixas, de direção dos veículos das subposições 8701.10,
8701.30, 8701.90 ou 8704.10
8708.94.11 Volantes
4
8708.94.12 Barras
4
8708.94.13 Caixas
4
8708.94.8 Outros
8708.94.81 Volantes
5
8708.94.82 Barras
5
8708.94.83 Caixas
5
8708.94.90 Partes
5
8708.95 --Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (“airbags"); suas
partes
8708.95.10 Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (“airbags")
5
8708.95.2 Partes
8708.95.21 Bolsas infláveis para "airbags"
5
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8708.95.22 Sistema de insuflação
5
8708.95.29 Outras
5
8708.99 --Outros
8708.99.10 Dispositivos para comando de acelerador, freio, embreagem, direção ou 0
caixa de marchas mesmo os de adaptação dos preexistentes, do tipo dos
utilizados por pessoas incapacitadas
8708.99.90 Outros
5
87.09

Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados
em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para transporte de
mercadorias a curtas distâncias; carros-tratores dos tipos utilizados nas
estações ferroviárias; suas partes.
8709.1
-Veículos:
8709.11.00 --Elétricos
0
8709.19.00 --Outros
0
8709.90.00 -Partes
5
8710.00.00 Veículos e carros blindados de combate, armados ou não, e suas partes. 0
87.11

Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com
motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais.
8711.10.00 -Com motor de pistão alternativo de cilindrada não superior a 50cm³
15
8711.20 -Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 50cm³ mas não
superior a 250cm³
8711.20.10 Motocicletas de cilindrada inferior ou igual a 125cm³
25
8711.20.20 Motocicleta de cilindrada superior a 125cm³
25
8711.20.90 Outros
25
8711.30.00 -Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250cm³ mas não 35
superior a 500cm³
8711.40.00 -Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 500cm³ mas não 35
superior a 800cm³
8711.50.00 -Com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 800cm³
35
8711.90.00 -Outros
35
8712.00 Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos), sem motor.
8712.00.10 Bicicletas
8712.00.90 Outros

10
10

87.13

Cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, mesmo com motor
ou outro mecanismo de propulsão.
8713.10.00 -Sem mecanismo de propulsão
0
8713.90.00 -Outros
0
87.14
Partes e acessórios dos veículos das posições 87.11 a 87.13.
8714.1
-De motocicletas (incluídos os ciclomotores):
8714.11.00 --Selins
8714.19.00 --Outros
8714.20.00 -De cadeiras de rodas ou de outros veículos para inválidos
8714.9
-Outros:
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8714.91.00 --Quadros e garfos, e suas partes
8714.92.00 --Aros e raios
8714.93 --Cubos, exceto de freios, e pinhões de rodas livres
8714.93.10 Cubos, exceto de freios
8714.93.20 Pinhões de rodas livres
8714.94 --Freios, incluídos os cubos de freios, e suas partes
8714.94.10 Cubos de freios
8714.94.90 Outros
8714.95.00 --Selins
8714.96.00 --Pedais e pedaleiros, e suas partes
8714.99 --Outros
8714.99.10 Câmbio de velocidades
8714.99.90 Outros

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8715.00.00 Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas 10
partes.
87.16

Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos; outros veículos
não autopropulsados; suas partes.
8716.10.00 -Reboques e semi-reboques, para habitação ou para acampar, do tipo 10
"trailer"
8716.20.00 -Reboques e semi-reboques, autocarregáveis ou autodescarregáveis, para 0
usos agrícolas
8716.3
-Outros reboques e semi-reboques, para transporte de mercadorias:
8716.31.00 --Cisternas
0
8716.39.00 --Outros
0
8716.40.00 -Outros reboques e semi-reboques
5
8716.80.00 -Outros veículos
5
Ex 01 - Carrinhos de tração manual, de ferro, para construção
0
Ex 02 - Veículos de tração animal
0
8716.90 -Partes
8716.90.10 Chassis de reboques e semi-reboques
5
8716.90.90 Outras
5
CAPÍTULO 88
AERONAVES E APARELHOS ESPACIAIS, E SUAS PARTES
NOTA DE SUBPOSIÇÕES.
1.- Consideram-se vazios, para aplicação das subposições 8802.11 a 8802.40, o peso dos
aparelhos em ordem normal de vôo, excluídos o peso do pessoal, do combustível e dos
diversos equipamentos, exceto os fixados com caráter permanente.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - RELATÓRIO
O Projeto de Lei nº 3.544, de 2012, isenta do Imposto sobre Produtos
Industrializados os veículos utilizados em atividades circenses, classificados nos
códigos NCM 87.04, NCM 87.03 e NCM 87.16 da Tabela do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI).
O autor argumenta que a atividade circense constitui uma profissão
itinerante, para a qual os veículos se transformam em instrumentos de trabalho, tal
qual ocorre com os veículos utilizados pelos taxistas.
O Projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação, não tendo
sido apresentadas emendas ao projeto no prazo regimental.
É o relatório.

II - VOTO
Cabe a esta Comissão, além do exame de mérito, inicialmente apreciar a
proposição quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei
de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (RI, arts. 32, X, “h” e 53, II) e de Norma Interna da Comissão
de Finanças e Tributação, que “estabelece procedimentos para o exame de
compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira”, aprovada pela CFT em 29
de maio de 1996.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 (Lei nº 13.080, de 2 de janeiro
de 2015) em seu art. 108, estabelece que as proposições legislativas que, direta ou
indiretamente, importem ou autorizem diminuição de receita pública ou aumento de
despesa da União, deverão estar acompanhadas de estimativas desses efeitos no
exercício que entrar em vigor e nos dois subsequentes, detalhando memória de cálculo
respectiva e correspondente compensação, para efeito de adequação financeira e
orçamentária e compatibilidade com as disposições constitucionais e legais que regem
a matéria. As proposições legislativas que concedam ou ampliem incentivo ou
benefício de natureza tributária, financeira, creditícia ou patrimonial, ou que vinculem
receitas a despesas, órgãos ou fundos, deverão conter cláusula de vigência de, no
máximo, cinco anos.
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O artigo 109 da LDO 2015 condiciona a aprovação de projeto de lei ou a
edição de medida provisória que institua ou altere receita pública ao acompanhamento
da correspondente demonstração da estimativa do impacto na arrecadação,
devidamente justificada.
O art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF exige estar a proposição
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, assim atender o disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma de duas condições alternativas.
Uma condição é que o proponente demonstre que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de
resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. Outra
condição, alternativa, é que a proposição esteja acompanhada de medidas de
compensação, no período mencionado, por meio do aumento de receita, proveniente da
elevação de alíquotas, da ampliação de base de cálculo ou da majoração ou criação de
tributo ou contribuição, podendo o benefício entrar em vigor apenas quando
implantadas tais medidas.
O Projeto de Lei nº 3.544, de 2012, gera benefício fiscal, sem, no entanto,
apresentar o montante desse benefício, nem sua respectiva compensação. Assim, a
proposição deve ser considerada inadequada e incompatível orçamentária e
financeiramente.
Mostrando-se o projeto incompatível orçamentária e financeiramente, fica
prejudicado o exame quanto ao mérito na Comissão de Finanças e Tributação, em
acordo com o disposto no art. 10 da Norma Interna – CFT:
“Art. 10. Nos casos em que couber também à Comissão o exame do mérito da
proposição, e for constatada a sua incompatibilidade ou inadequação, o mérito não
será examinado pelo Relator, que registrará o fato em seu voto.”

Diante do exposto, somos pela incompatibilidade e pela inadequação
orçamentária e financeira do Projeto de Lei nº 3.544, de 2012, dispensada a análise
de mérito, nos termos do art. 10 da Norma Interna desta Comissão.
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Sala da Comissão, em 2 de outubro de 2015.
Deputado Aelton Freitas

Relator
III - PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária
realizada hoje, concluiu unanimemente pela incompatibilidade e inadequação
financeira e orçamentária do Projeto de Lei nº 3.544/2012, nos termos do parecer do
relator, Deputado Aelton Freitas.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Soraya Santos - Presidente, Adail Carneiro, Aelton Freitas,
Alexandre Baldy, Alexandre Leite, Andres Sanchez, Benito Gama, Carlos Melles,
Edmilson Rodrigues, Enio Verri, João Gualberto, Junior Marreca, Luiz Carlos Hauly,
Pauderney Avelino, Pepe Vargas, Renzo Braz, Ricardo Barros, Rubens Otoni, Silvio
Torres, Andre Moura, Assis Carvalho, Bruno Covas, Celso Maldaner, Christiane de
Souza Yared, Davidson Magalhães, Eduardo da Fonte, Esperidião Amin, Evair de
Melo, Hildo Rocha, Júlio Cesar, Mauro Pereira, Paulo Azi, Tereza Cristina e Valtenir
Pereira.
Sala da Comissão, em 29 de outubro de 2015.

Deputada SORAYA SANTOS
Presidente
FIM DO DOCUMENTO
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