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*PROJETO DE LEI N.º 566, DE 2015
(Do Sr. Rubens Bueno)
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Importação incidente sobre
instrumentos musicais, equipamentos musicais, suas partes e
acessórios, constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados (TIPI), e partituras musicais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam isentos do Imposto sobre Importação os instrumentos
musicais, equipamentos musicais, suas partes e acessórios,
constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI), quando importados diretamente por orquestras
ou entidades afins, e, para uso pessoal, por músico profissional
bacharel, licenciado ou inscrito no Conselho Regional da Ordem dos
Músicos do Brasil há, pelo menos, dois anos da data da solicitação do
benefício.
Parágrafo único. A isenção de que trata este artigo, quando outorgada
a pessoa física, abrange apenas um instrumento musical novo ou
usado por beneficiário e não será outorgada novamente antes de
decorrido o prazo de cinco anos contados do despacho concessivo de
isenção anterior.
Art. 2º. O inciso II do art. 9º da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004,
passa a vigorar acrescido da seguinte alínea i:
“Art. 9º ...................................................................................
II - ........................................................................................
i)

Instrumentos musicais, equipamentos musicais, suas
partes e acessórios, constantes da TIPI, quando
importados diretamente por orquestras ou entidades afins
ou, para uso pessoal, por músico profissional, incidindo a
isenção, quando outorgada a pessoa física, apenas sobre
um instrumento musical por beneficiário, caso em que não
será outorgada novamente antes de decorrido o prazo de
cinco anos contados do despacho concessivo de isenção
anterior.

ii)

..........................................................”(NR).

Art. 3º. Ficam isentas do Imposto sobre Importação as partituras musicais.
Art. 4º. No caso de a destinação do produto adquirido nos termos desta Lei for
diversa daquela referida no art. 1º, ou se o instrumento for alienado antes de cinco
anos contados da data de sua aquisição, o adquirente se sujeitará ao pagamento do
tributo dispensado, atualizado na forma da legislação tributária, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
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Art. 5º. As despesas decorrentes da isenção do Imposto de Importação de que trata
esta Lei correrão à conta de recursos provenientes do Fundo Nacional de Cultura,
obedecidas as disposições pertinentes da Lei nº 7.505, de 02 de julho de 1986.
Art. 7º. Os benefícios de que trata esta Lei só produzirão efeitos a partir do primeiro
dia do exercício financeiro imediatamente posterior àquele em que o Poder
Executivo, nos termos dos arts. 5º, II, 12 e 14 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, estimar o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta
Lei, incluí-lo no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição
Federal, o qual acompanhará o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após sessenta dias da publicação desta Lei, e fazer constar das propostas
orçamentárias subsequentes os valores relativos à aludida renúncia.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO

O projeto de lei pretende isentar o Imposto de Importação para partituras e
instrumentos musicais, equipamentos musicais, suas partes e acessórios,
constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI), utilizados por músicos profissionais registrados na Ordem dos Músicos do
Brasil.
No caso dos instrumentos musicais, a isenção valeria por cinco anos, tempo
este em que o músico ficaria impedido de comercializar o instrumento adquirido e de
voltar a ter uma isenção para a compra de outro instrumento.
Além desse requisito, a proposição também limita o benefício às orquestras
ou entidades afins ou ao músico profissional bacharel, licenciado ou inscrito no
Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil, há pelo menos dois anos da
data da solicitação do benefício.
Com o objetivo de incentivar e elevar o padrão musical de forma geral e
assim garantir o acesso à música de qualidade, promovendo a inclusão social num
nível de excelência, o ex-deputado Stepan Nercessian apresentou este projeto.
Não obstante tenha havido propostas importantes nesse sentido, ainda é
difícil o acesso da população à cultura no nosso país, especialmente devido ao alto
custo que envolve o exercício da atividade dos profissionais responsáveis pelo
ensino, produção e divulgação artística, dentre eles os músicos, que devem arcar
com valores elevados das partituras e instrumentos musicais.
Atualmente o Imposto de Importação cobrado sobre as partituras e
instrumentos musicais importados é de 60 % (sessenta por cento) do valor desses
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produtos no país de origem e do frete, o que representa um acréscimo considerável,
especialmente quando se trata um instrumento de boa qualidade, necessário como
ferramenta de trabalho para um músico profissional.
A concorrência nesse caso estimulará à indústria nacional a buscar novas
tecnologias e aprimoramento na fabricação de seus instrumentos. Não existem
flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas, trompetes, trombones, harpas, tubas,
pianos de concerto, tímpanos e instrumentos de cordas fabricados pela indústria
nacional que sejam considerados adequados para o uso em orquestras sinfônicas. A
qualidade de muitos instrumentos fabricados no País não é comparável a excelência
dos instrumentos importados. Diante desta realidade, não há fundamentação na
justificativa de que existem similares nacionais e que o imposto defenderia a
indústria local.
Tendo em vista a carência de obras editadas no país, faz-se necessário a
importação de inúmeros títulos estrangeiros e até mesmo nacionais editados no
exterior, como por exemplo, Villa-Lobos, Carlos Gomes, dentre outros. O alcance a
essa literatura faz-se imperativa por meio das edições estrangeiras, pois nessa
ceara a boa parte das obras de autores universais pertencem às editoras, nas
grandes maiorias sediadas no exterior.
Reapresentamos o projeto com o objetivo de mitigar uma das grandes
dificuldades enfrentadas pelos músicos brasileiros, que são os altos valores das
partituras, instrumentos musicais equipamentos musicais, suas partes e acessórios
importados, decorrentes não apenas do seu elevado preço no país de fabricação,
como também dos encargos fiscais que incidem sobre a importação,
impossibilitando a aquisição de instrumentos estrangeiros, penalizando, assim, o
aprimoramento da atividade desses profissionais.
Diante todo o exposto, para o aperfeiçoamento do músico, é de fundamental
importância o acesso ao instrumento de mais alta qualidade possível. E o Brasil
precisa oferecer as condições para o aprimoramento pleno do talento dos seus
artistas, em prol do fortalecimento da própria cultura nacional. É essa, portanto, a
razão pela qual se pede aos nobres Pares a aprovação da matéria.

Sala das Sessões, em 04 de março de 2015.

Deputado Rubens Bueno
PPS/PR
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.......................................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS
.......................................................................................................................................................
Seção II
Dos Orçamentos
Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e
outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subseqüente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na
legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pelo
Congresso Nacional.
§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá:
I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e
entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público;
II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a
ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações
instituídos e mantidos pelo poder público.
§ 6º O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo
regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias,
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 566/2015

6

remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.
§ 7º Os orçamentos previstos no § 5º, I e II, deste artigo, compatibilizados com o
plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais, segundo
critério populacional.
§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da
receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de
créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de
receita, nos termos da lei.
§ 9º Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a
organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária
anual;
II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta
e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos.
Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes
orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas
do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.
§ 1º Caberá a uma comissão mista permanente de Senadores e Deputados:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais comissões do Congresso Nacional e de
suas Casas, criadas de acordo com o art. 58.
§ 2º As emendas serão apresentadas na comissão mista, que sobre elas emitirá
parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo plenário das duas Casas do Congresso
Nacional.
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o
modifiquem somente podem ser aprovadas caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferências tributárias constitucionais para Estados, Municípios e o Distrito
Federal; ou
III - sejam relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões; ou
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser
aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.
§ 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional
para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo enquanto não iniciada a
votação, na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6º Os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, nos
termos da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º.
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§ 7º Aplicam-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o
disposto nesta Seção, as demais normas relativas ao processo legislativo.
§ 8º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei
orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o
caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização
legislativa.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público e a
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social incidentes sobre a
importação de bens e serviços e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA ISENÇÃO
Art. 9º São isentas das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei:
I - as importações realizadas:
a) pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo poder público;
b) pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e
pelos respectivos integrantes;
c) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente,
inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos
integrantes;
II - as hipóteses de:
a) amostras e remessas postais internacionais, sem valor comercial;
b) remessas postais e encomendas aéreas internacionais, destinadas a pessoa
física;
c) bagagem de viajantes procedentes do exterior e bens importados a que se
apliquem os regimes de tributação simplificada ou especial;
d) bens adquiridos em loja franca no País;
e) bens trazidos do exterior, no comércio característico das cidades situadas nas
fronteiras terrestres, destinados à subsistência da unidade familiar de residentes nas cidades
fronteiriças brasileiras;
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
de isenção;
g) objetos de arte, classificados nas posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da NCM,
recebidos em doação, por museus instituídos e mantidos pelo poder público ou por outras
entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública; e
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 566/2015

8

h) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, importados por instituições
científicas e tecnológicas e por cientistas e pesquisadores, conforme o disposto na Lei nº
8.010, de 29 de março de 1990.
III - (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 1º As isenções de que tratam os incisos I e II deste artigo somente serão
concedidas se satisfeitos os requisitos e condições exigidos para o reconhecimento de isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Parágrafo único transformado em § 1º
com nova redação dada pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 2º (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
Art. 10. Quando a isenção for vinculada à qualidade do importador, a
transferência de propriedade ou a cessão de uso dos bens, a qualquer título, obriga ao prévio
pagamento das contribuições de que trata esta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos bens
transferidos ou cedidos:
I - a pessoa ou a entidade que goze de igual tratamento tributário, mediante prévia
decisão da autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal;
II - após o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da data do registro da
declaração de importação; e
III - a entidades beneficentes, reconhecidas como de utilidade pública, para serem vendidos
em feiras, bazares e eventos semelhantes, desde que recebidos em doação de representações
diplomáticas estrangeiras sediadas no País.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 7.505, DE 2 DE JULHO DE 1986
Dispõe sobre benefícios fiscais na área do
imposto de renda concedidos a operações de
caráter cultural ou artístico.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. O contribuinte do imposto de renda poderá abater da renda bruta, ou
deduzir como despesa operacional, o valor das doações, patrocínios e investimentos, inclusive
despesas e contribuições necessárias à sua efetivação, realizada através ou a favor de pessoa
jurídica de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, cadastrada no Ministério da Cultura,
na forma desta lei.
§ 1º Observado o limite máximo de 10% (dez por cento) da renda bruta, a pessoa
física poderá abater:
I - até 100% (cem por cento) do valor da doação;
II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 2º O abatimento previsto no § 1º deste artigo não está sujeito ao limite de 50%
(cinqüenta por cento) da renda bruta previsto na legislação do imposto de renda.
§ 3º A pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido, valor equivalente à
aplicação da alíquota cabível do imposto de renda, tendo como base de cálculo:
I - até 100% (cem por cento) do valor das doações;
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II - até 80% (oitenta por cento) do valor do patrocínio;
III - até 50% (cinqüenta por cento) do valor do investimento.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite máximo de 2% (dois
por cento) do imposto devido, as deduções previstas não estão sujeitas a outros limites
estabelecidos na legislação do imposto de renda.
§ 5º Os benefícios previstos nesta lei não excluem ou reduzem outros benefícios
ou abatimentos e deduções em vigor, de maneira especial as doações a entidades de utilidade
pública feitas por pessoas físicas ou jurídicas.
§ 6º Observado o limite de 50% (cinqüenta por cento) de dedutibilidade do
imposto devido pela pessoa jurídica, aquela que não se utilizar, no decorrer de seu períodobase, dos benefícios concedidos por esta lei, poderá optar pela dedução de até 5% (cinco por
cento) do imposto devido para destinação ao Fundo de Promoção Cultural, gerido pelo
Ministério da Cultura.
Art. 2º. Para os objetivos da presente lei, no concernente a doações e patrocínios,
consideram-se atividades culturais, sujeitas a regulamentação e critérios do Ministério da
Cultura:
I - incentivar a formação artística e cultural mediante concessão de bolsas de
estudo, de pesquisa, e de trabalho, no Brasil ou no exterior a autores, artistas e técnicos
brasileiros, ou estrangeiros residentes no Brasil;
II - conceder prêmios a autores, artistas, técnicos de arte, filmes, espetáculos
musicais e de artes cênicas, em concursos e festivais realizados no Brasil;
III - doar bens móveis ou imóveis, obras de arte ou de valor cultural a museus,
bibliotecas, arquivos, e outras entidades de acesso público, de caráter cultural, cadastradas no
Ministério da Cultura;
IV - doar em espécies às mesmas entidades;
V - editar obras relativas às ciências humanas, às letras, às artes e outras de cunho
cultural;
VI - produzir discos, vídeos, filmes e outras formas de reprodução
fonovideográficas de caráter cultural;
VII - patrocinar exposições, festivais de arte, espetáculos teatrais, de dança, de
música, de ópera, de circo e atividades congêneres;
VIII - restaurar, preservar e conservar prédios, monumentos, logradouros, sítios
ou áreas tombadas pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal;
IX - restaurar obras de arte e bens móveis de reconhecido valor cultural, desde que
acessíveis ao público;
X - erigir monumentos, em consonância com os Poderes Públicos, que visem
preservar a memória histórica e cultural do País, com prévia autorização do Ministério da
Cultura;
XI - construir, organizar, equipar, manter ou formar museus, arquivos ou
bibliotecas de acesso público;
XII - construir, restaurar, reparar ou equipar salas e outros ambientes destinados a
atividades artísticas e culturais em geral, desde que de propriedade de entidade sem fins
lucrativos;
XIII - fornecer recursos para o Fundo de Promoção Cultural do Ministério da
Cultura, para fundações culturais, ou para instalação e manutenção de cursos de caráter
cultural ou artístico, destinados ao aperfeiçoamento, especialização ou formação de pessoal
em estabelecimentos de ensino sem fins lucrativos;
XIV - incentivar a pesquisa no campo das artes e da cultura;
XV - preservar o folclore e as tradições populares nacionais bem como patrocinar
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os espetáculos folclóricos sem fins lucrativos;
XVI - criar, restaurar ou manter jardins botânicos, parques zoológicos e sítios
ecológicos de relevância cultural;
XVII - distribuir gratuitamente ingressos, adquiridos para esse fim, de espetáculos
artísticos ou culturais;
XVIII - doar livros adquiridos no mercado nacional a bibliotecas de acesso
público;
XIX - doar arquivos, bibliotecas e outras coleções particulares que tenham
significado especial em seu conjunto, a entidades culturais de acesso público;
XX - fornecer, gratuitamente, passagens para transporte de artistas, bolsistas,
pesquisadores ou conferencistas, brasileiros ou residentes no Brasil, quando em missão de
caráter cultural no País ou no exterior, assim reconhecida pelo Ministério da Cultura;
XXI - custear despesas com transporte e seguro de objetos de valor cultural
destinados a exposição ao público no País;
XXII - outras atividades assim consideradas pelo Ministério da Cultura.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DO PLANEJAMENTO
.......................................................................................................................................................
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5º O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o
plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta Lei
Complementar:
I - conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos
orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º;
II - será acompanhado do documento a que se refere o § 6º do art. 165 da
Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de
despesas obrigatórias de caráter continuado;
III - conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante,
definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais
imprevistos.
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§ 1º Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as
receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2º O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei
orçamentária e nas de crédito adicional.
§ 3º A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não
poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes orçamentárias, ou
em legislação específica.
§ 4º É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou
com dotação ilimitada.
§ 5º A lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração
superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que
autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1º do art. 167 da Constituição.
§ 6º Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na lei orçamentária, as do
Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo,
inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos.
§ 7º (VETADO)
Art. 6º (VETADO)
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA RECEITA PÚBLICA
Seção I
Da Previsão e da Arrecadação
Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a
instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional
do ente da Federação.
Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente
que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos.
Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais,
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do
crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de
demonstrativo de sua evolução nos últimos três anos, da projeção para os dois seguintes
àquele a que se referirem, e da metodologia de cálculo e premissas utilizadas.
§ 1º Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será admitida se
comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal.
§ 2º O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser
superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.
§ 3º O Poder Executivo de cada ente colocará à disposição dos demais Poderes e
do Ministério Público, no mínimo trinta dias antes do prazo final para encaminhamento de
suas propostas orçamentárias, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício
subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
Art. 13. No prazo previsto no art. 8º, as receitas previstas serão desdobradas, pelo
Poder Executivo, em metas bimestrais de arrecadação, com a especificação, em separado,
quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade e valores de
ações ajuizadas para cobrança da dívida ativa, bem como da evolução do montante dos
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créditos tributários passíveis de cobrança administrativa.
Seção II
Da Renúncia de Receita
Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois
seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a 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 lei de diretrizes orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
§ 1º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido,
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios
que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2º Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o
caput deste artigo decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor
quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso.
§ 3º O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV e V do
art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos
custos de cobrança.
III - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
IV - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
V - (VETADO na Lei Complementar nº 148, de 25/11/2014)
CAPÍTULO IV
DA DESPESA PÚBLICA
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio
público a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts.
16 e 17.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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PROJETO DE LEI N.º 7.215, DE 2017
(Do Sr. Alexandre Leite)
Dispõe sobre a isenção fiscal do Imposto de Importação, do Imposto
sobre Produtos Industrializados e das Contribuições Sociais para o
PIS/Pasep e Cofins incidentes sobre instrumentos musicais adquiridos
por Ligas de Escolas de Samba.

DESPACHO:
APENSE-SE À(AO) PL-566/2015.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei concede isenção do Imposto de Importação, do Imposto
sobre Produtos Industrializados e das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins
incidentes sobre instrumentos musicais adquiridos por Escolas de Samba inscritas nas
respectivas Ligas Estaduais.
Art. 2º Ficam isentos do Imposto de Importação, do Imposto sobre
Produtos Industrializados e das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e Cofins incidentes
sobre instrumentos musicais adquiridos por Escolas de Samba inscritas nas respectivas Ligas
Estaduais.
Parágrafo Único. A isenção somente alcança as Escolas de Samba referidas
no caput que contem com, no mínimo, cinco anos de constituição antes da entrada em vigor
da presente Lei.
Art. 2º O inciso II do art. 9º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a
vigorar acrescido da seguinte alínea i:
“Art.9º.....................................................................................................
................................................................................................................
II - ...........................................................................................................
...............................................................................................................
i) instrumentos musicais adquiridos por Escolas de Samba constituídas, no
mínimo, cinco anos antes da data da importação e inscritas nas respectivas
Ligas Estaduais.
......................................................................................................” (NR)
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Art. 3º O art. 10 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado:
I – não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, nem
integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior caso se refiram a
resultados apurados entre janeiro de 1996 e dezembro de 2017;
II – sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de
quinze por cento e integram a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior
caso se refiram a resultados apurados a partir de janeiro de 2018.
......................................................................................................
§ 2º A não incidência prevista no inciso I do caput inclui os lucros ou
dividendos pagos ou creditados a beneficiários de todas as espécies de
ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a
remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração
comercial.
............................................................................................” (NR)

Art. 4º O disposto nesta Lei terá vigência por cinco anos contados a partir
de 1º de janeiro de 2018.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

JUSTIFICAÇÃO
É fato inegável que o Carnaval representa importante traço cultural do
povo brasileiro. A alegria contagiante do evento atrai não apenas brasileiras e brasileiros às
mais diversas regiões do País, como também um sem-número de turistas estrangeiros.
Ocorre que, para a realização de tão grandioso evento, faz-se necessário
incorrer em uma série de gastos, os quais são ainda maiores em se tratando das chamadas
Escolas de Samba, que, com seus carros e alegorias, fazem a festa carnavalesca ainda mais
bela.
Por essa razão, estamos propondo que a aquisição de instrumentos
musicais por Escolas de Samba que contem com, no mínimo, cinco anos de existência e
sejam inscritas nas respectivas Ligas Estaduais seja isenta do Imposto de Importação, do
Imposto sobre Produtos Industrializados e das Contribuições Sociais para o PIS/Pasep e
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Cofins.
Ainda que possa causar estranheza a proposta no que tange ao Imposto
sobre Produtos Industrializados, hoje com alíquota zero, consideramos que é oportuna a
concessão da isenção visto que é facultado ao Poder Executivo elevar a alíquota em até
trinta pontos percentuais, nos termos do artigo 69 do Decreto nº 7.212, de 15 de junho de
2010.
A fim de atender às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos
propondo que os benefícios fiscais ora propostos encontrem, como medida compensatória,
a incidência de imposto de renda sobre os lucros e dividendos pagos ou creditados por
pessoas jurídicas.
Segundo estimativas feitas pelo Banco Central do Brasil, no ano de 2016,
foi remetido para o exterior o montante correspondente a US$14 bilhões, sob a forma de
renda de investimentos diretos e em carteira. O montante de tributo que será arrecadado
com essa medida seguramente supera a renúncia fiscal ora apresentada à deliberação.
Da mesma forma, a fim de atender a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
estamos propondo que tais benefícios tenham vigência máxima por cinco anos.
Temos a certeza de contar com o apoio de nossos nobres pares para a
aprovação da presente proposição.

Sala das Sessões, em 23 de março de 2017.

Deputado ALEXANDRE LEITE
DEMOCRATAS/SP
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 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Dispõe sobre a Contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público e a
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social incidentes sobre a
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 566/2015

16

importação de bens e serviços e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO VI
DA ISENÇÃO
Art. 9º São isentas das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei:
I - as importações realizadas:
a) pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, suas autarquias e fundações
instituídas e mantidas pelo poder público;
b) pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e
pelos respectivos integrantes;
c) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente,
inclusive os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos
integrantes;
II - as hipóteses de:
a) amostras e remessas postais internacionais, sem valor comercial;
b) remessas postais e encomendas aéreas internacionais, destinadas a pessoa
física;
c) bagagem de viajantes procedentes do exterior e bens importados a que se
apliquem os regimes de tributação simplificada ou especial;
d) bens adquiridos em loja franca no País;
e) bens trazidos do exterior, no comércio característico das cidades situadas nas
fronteiras terrestres, destinados à subsistência da unidade familiar de residentes nas cidades
fronteiriças brasileiras;
f) bens importados sob o regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade
de isenção;
g) objetos de arte, classificados nas posições 97.01, 97.02, 97.03 e 97.06 da NCM,
recebidos em doação, por museus instituídos e mantidos pelo poder público ou por outras
entidades culturais reconhecidas como de utilidade pública; e
h) máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, e suas partes e peças de
reposição, acessórios, matérias-primas e produtos intermediários, importados por instituições
científicas e tecnológicas e por cientistas e pesquisadores, conforme o disposto na Lei nº
8.010, de 29 de março de 1990.
III - (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 1º As isenções de que tratam os incisos I e II deste artigo somente serão
concedidas se satisfeitos os requisitos e condições exigidos para o reconhecimento de isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Parágrafo único transformado em § 1º
com nova redação dada pela Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
§ 2º (VETADO na Lei nº 10.925, de 23/7/2004)
Art. 10. Quando a isenção for vinculada à qualidade do importador, a
transferência de propriedade ou a cessão de uso dos bens, a qualquer título, obriga ao prévio
pagamento das contribuições de que trata esta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos bens
transferidos ou cedidos:
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I - a pessoa ou a entidade que goze de igual tratamento tributário, mediante prévia
decisão da autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal;
II - após o decurso do prazo de 3 (três) anos, contado da data do registro da
declaração de importação; e
III - a entidades beneficentes, reconhecidas como de utilidade pública, para serem
vendidos em feiras, bazares e eventos semelhantes, desde que recebidos em doação de
representações diplomáticas estrangeiras sediadas no País.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 9.249 DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas, bem como da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
§ 1º No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Parágrafo único transformado
em § 1º, com redação dada pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 2º A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de passivo ou que a
remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração comercial. (Parágrafo
acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
§ 3º Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação prevista
no art. 15 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados como despesa
financeira na escrituração comercial. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.973, de 13/5/2014,
em vigor a partir de 1/1/2015)
Art. 11. Os rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda fixa,
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência
do imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 1º Os rendimentos de que trata este artigo serão apropriados “pro rata tempore”
até 31 de dezembro de 1995 e tributados, no que se refere à parcela relativa a 1995, nos
termos da legislação então vigente.
§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.430 de 27/12/1996)
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§ 3º O disposto neste artigo não elide as regras previstas nos artigos 76 e 77 da Lei
nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as sociedades por ações.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
AÇÕES
.......................................................................................................................................................
Seção III
Espécies e Classes
Espécies
Art. 15. As ações, conforme a natureza dos direitos ou vantagens que confiram a
seus titulares, são ordinárias, preferenciais, ou de fruição.
§ 1º As ações ordinárias da companhia fechada e as ações preferenciais da
companhia aberta e fechada poderão ser de uma ou mais classes.
§ 2º O número de ações preferenciais sem direito a voto, ou sujeitas a restrição no
exercício desse direito, não pode ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do total das ações
emitidas. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 10.303, de 31/10/2001)
Ações Ordinárias
Art. 16. As ações ordinárias de companhia fechada poderão ser de classes
diversas, em função de:
I - conversibilidade em ações preferenciais; (Inciso com redação dada pela Lei nº
9.457, de 5/5/1997)
II - exigência de nacionalidade brasileira do acionista; ou (Inciso com redação
dada pela Lei nº 9.457, de 5/5/1997)
III - direito de voto em separado para o preenchimento de determinados cargos de
órgãos administrativos. (Inciso com redação dada pela Lei nº 9.457, de 5/5/1997)
Parágrafo único. A alteração do estatuto na parte em que regula a diversidade de
classes, se não for expressamente prevista, e regulada, requererá a concordância de todos os
titulares das ações atingidas.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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