PROJETO DE LEI N.º 10.280, DE 2018
(Do Sr. Roberto de Lucena)
Acrescenta ao rol de produtos da cesta básica o botijão de gás GLP,
para uso doméstico; e, altera a Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2014, a
fim de reduzir a zero (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de
venda no mercado interno.

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 Acrescente-se à lista de itens que compõem a cesta básica fornecida
em âmbito municipal, estadual e federal, uma unidade de botijão de gás liquefeito de petróleo
(GLP), de 13 quilos, para uso doméstico.
Art. 2º Inclua-se o inciso XLIII ao art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de
2014, que passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 1º .........................................................................................
.................................................................................................................
XLIII - gás liquefeito de petróleo (GLP), para uso doméstico, classificado
no código 2711.19.10 da Tipi.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de noventa dias, a partir da data de
sua publicação.
JUSTIFICAÇÃO
O gás de cozinha trata-se de um produto de necessidade básica. Atualmente,
grande maioria da população brasileira, principalmente as famílias de baixa renda, ainda
utiliza o gás liquefeito de petróleo (GLP) para a produção de suas refeições diárias. Segundo
pesquisa Datafolha, duas em cada três pessoas com mais de 16 anos (67%) avaliam que o gás
de cozinha compromete muito o orçamento familiar.
Podemos considerar que esse está inserido junto aos alimentos da base da
pirâmide de necessidades de Abraham H. Maslow (1970). Essa pirâmide representa uma
divisão hierárquica em que as necessidades consideradas de nível mais baixo devem ser
satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Desta forma, na base da pirâmide, aonde
se encontram as necessidades fisiológicas como: respirar, comer, beber, descansar, entre
outros, relacionamos que boa parte dos alimentos hoje necessita de cozimento (por parte do
gás de cozinha) para serem consumidos.
Diante disso, o presente projeto se faz necessário visto que, durante o ano passado
(2017) houve uma explosão no preço deste produto (a maior alta desde 2002), que subiu
67,8% nas refinarias para envase em botijões de 13 quilos, usado em residências. Para o
consumidor final, o gás ficou 16% mais caro em 2017, segundo dados do IBGE, e foi um dos
principais vilões do orçamento das familias brasileira. De acordo com os dados da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natual e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do botijão chegou
a R$ 66,53 reais. Destaca-se que Recife registrou o maior aumento chegando a 33,52%. Em
São Paulo, em 2017, registou-se uma variação entre R$ 61,99 (em Itaquera, na zona Leste) e
R$ 87,90 (na Vila Maria, na zona Norte).
A Petrobras promoveu 119 mudanças no preço, tanto para cima como para baixo,
em razão, principalmente, do impacto do aumento das alíquotas de PIS/Cofins promovidas
pelo governo no final de julho de 2017. A partir de janeiro deste ano (2018), o novo
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 10280/2018

3

presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que a estatal passará a ajustar o valor do gás
de cozinha a cada três meses, todo dia 05 de cada trimestre.
O forte aumento do preço do gás, ainda em ano no qual a taxa de desemprego
chegou a 12% da população economicamente ativa, levou a diversas famílias a usarem da
improvisação, e retomarem o uso de fogões a lenha, no lugar dos fogões convencionais;
outras substituiram o gás por etanol. Assim como, percebeu-se um elevado número de
revendas clandestinas.
Tal iniciativa também propõe alteração as Leis nºs 10.925/2004 e nº 12.839/2013,
para que sejam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na importação
e sobre a receita bruta de venda no mercado interno do GLP.
Certos de que além da possibilidade de um salário mínimo digno e minimamente
suficiente que garanta a compra dos itens básicos alimentares, faz-se imprescíndivel a
possibilidade em conjunto da compra do gás. Portanto, contamos com a colaboração e
compreensão dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei, a fim de garantir a
inserção deste produto como produto essencial da cesta básica e a isenção da Cofins
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e do PIS/PASEP (Programa de
Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) incidentes
sobre o produto destinado a uso residencial.
Sala de Sessões, em 22 de maio de 2018.

Deputado Roberto de Lucena
(PODE/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 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004
Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e
COFINS incidentes na importação e
comercialização do mercado interno
fertilizantes e defensivos agropecuários e
outras providências.

da
na
de
dá

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vide Decreto nº 5.630, de
22/12/2005)
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I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto nº 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados
em sua produção;
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
V - produtos classificados nos códigos 0713.33.19, 0713.33.29, 0713.33.99,
1006.20, 1006.30 e 1106.20 da TIPI;
VI - inoculantes agrícolas produzidos a partir de bactérias fixadoras de nitrogênio,
classificados no código 3002.90.99 da TIPI;
VII - produtos classificados no Código 3002.30 da TIPI; e
VIII - (VETADO)
IX - farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho,
classificados, respectivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)

X - pintos de 1 (um) dia classificados no código 0105.11 da TIPI; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004)

XI - leite fluido pasteurizado ou industrializado, na forma de ultrapasteurizado,
leite em pó, integral, semidesnatado ou desnatado, leite fermentado, bebidas e compostos
lácteos e fórmulas infantis, assim definidas conforme previsão legal específica, destinados ao
consumo humano ou utilizados na industrialização de produtos que se destinam ao consumo
humano; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.051, de 29/12/2004 e com nova redação dada pela Lei nº 11.488, de
15/6/2007)

XII - queijos tipo mozarela, minas, prato, queijo de coalho, ricota, requeijão,
queijo provolone, queijo parmesão, queijo fresco não maturado e queijo do reino; (Inciso
acrescido pela Lei nº 11.196, de 21/11/2005 e com nova redação dada pela Lei nº 12.655, de 30/5/2012)
XIII - soro de leite fluido a ser empregado na industrialização de produtos
destinados ao consumo humano. (Inciso acrescido pela Lei nº 11.488, de 15/6/2007)
XIV - farinha de trigo classificada no código 1101.00.10 da Tipi; (Inciso acrescido
pela Lei nº 11.787, de 25/9/2008)

XV - trigo classificado na posição 10.01 da Tipi; (Inciso acrescido pela Lei nº 11.787, de
25/9/2008)

XVI - pré-misturas próprias para fabricação de pão comum e pão comum
classificados, respectivamente, nos códigos 1901.20.00 Ex 01 e 1905.90.90 Ex 01 da Tipi;
(Inciso acrescido pela Lei nº 11.787, de 25/9/2008)
XVII - (VETADO na Lei nº 12.096, de 24/11/2009)

XVIII - massas alimentícias classificadas na posição 19.02 da Tipi; (Inciso acrescido
pela Medida Provisória nº 552, de 1/12/2011, com redação dada pela Lei nº 12.655, de 30/5/2012)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi: (“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº
609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)

b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada
no código 0210.99.00; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013 , convertida na Lei
nº 12.839, de 9/7/2013)

c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013 , convertida na Lei nº 12.839, de
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9/7/2013)

d) (VETADA na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XX - peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi:
(“Caput” do inciso acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)

a) 03.02, exceto 0302.90.00; e (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de
8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
b) 03.03 e 03.04; (Alínea acrescida pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na
Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
c) (VETADA na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXI - café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXII - açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi; (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, retificado no DOU de 13/3/2013, com redação dada
pela Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXIII- óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e outros óleos vegetais
classificados nas posições 15.08 a 15.14 da Tipi; (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 609, de
8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)

XXIV - manteiga classificada no código 0405.10.00 da Tipi; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)

XXV - margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi; (Inciso acrescido pela
Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)

XXVI - sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da Tipi;
(Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013 , convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)

XXVII - produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da
Tipi; e (Inciso acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013 , convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)

XXVIII - papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da Tipi. (Inciso
acrescido pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013 , convertida na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
XXIX - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXX - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXI - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXIII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXIV - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXV - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXVI - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXVII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXVIII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XXXIX - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XL - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XLI - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
XLII - (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
§ 1º (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 433, de 27/5/2008 , convertida na Lei nº
11.787, de 25/9/2008, e revogado pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013 , convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)

§ 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a aplicação das disposições deste
artigo. (Parágrafo único renumerado para § 2º com redação dada pela Medida Provisória nº 433, de
27/5/2008, convertida na Lei nº 11.787, de 25/9/2008)
§ 3º (Parágrafo acrescido pela Medida Provisória nº 552, de 1/12/2011, convertida na Lei nº
12.655, de 30/5/2012, e revogado pela Medida Provisória nº 609, de 8/3/2013, convertida na Lei nº 12.839, de
9/7/2013)
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§ 4º Aplica-se a redução de alíquotas de que trata o caput também à receita bruta
decorrente das saídas do estabelecimento industrial, na industrialização por conta e ordem de
terceiros dos bens e produtos classificados nas posições 01.03, 01.05, 02.03, 02.06.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi. (Parágrafo acrescido pela Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
§ 5º (VETADO na Lei nº 12.715, de 17/9/2012) (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013)
§ 6º (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
§ 7º (VETADO na Lei nº 12.839, de 9/7/2013);
Art. 2º O art. 14 da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 14. ...................................................................................
..................................................................................................
§ 3º Aplicam-se à nafta petroquímica destinada à produção ou formulação
de gasolina ou diesel as disposições do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de
novembro de 1998, e dos arts. 22 e 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de
2004, incidindo as alíquotas específicas:
I - fixadas para o óleo diesel, quando a nafta petroquímica for destinada à
produção ou formulação exclusivamente de óleo diesel;
II - fixadas para a gasolina, quando a nafta petroquímica for destinada à
produção ou formulação de óleo diesel ou gasolina." (NR)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

DECRETO Nº 8.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016
Produção de efeito Aprova
Incidência do Imposto
Industrializados - TIPI.

a Tabela de
sobre Produtos

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos incisos I e II do art. 4º
do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, no Decreto nº 2.376, de 12 de
novembro de 1997, no inciso XIX do art. 2º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, anexa a este Decreto.
Art. 2º A TIPI tem por base a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
Art. 3º A NCM constitui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias baseada no
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias - NBM/SH para todos
os efeitos previstos no art. 2º do Decreto-Lei nº 1.154, de 1º de março de 1971.
Art. 4º Fica a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB autorizada a adequar
a TIPI, sempre que não implicar alteração de alíquota, em decorrência de alterações
promovidas na NCM pela Resolução nº 125, de 15 de dezembro de 2016, da Câmara de
Comércio Exterior - Camex.
Parágrafo único. Aplica-se ao ato de adequação editado pela RFB o disposto no
inciso I do art. 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
Art. 5º O Anexo ao Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, é aplicável
exclusivamente para fins do disposto no art. 7º da Lei nº 10.451, de 10 de maio de 2002.
Art. 6º Ficam revogados, a partir de 1º de janeiro de 2017:
I - o Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011;
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II - o Decreto nº 7.705, de 25 de março de 2012;
III - o Decreto nº 7.741, de 30 de maio de 2012;
IV - o Decreto nº 7.770, de 28 de junho de 2012;
V- o Decreto nº 7.792, de 17 de agosto de 2012;
VI - o Decreto nº 7.796, de 30 de agosto de 2012;
VII - os art. 25, art. 26 e art. 27 do Decreto nº 7.819, de 3 de outubro de 2012;
VIII - o Decreto nº 7.834, de 31 de outubro de 2012;
IX - o Decreto nº 7.879, de 27 de dezembro de 2012;
X - o Decreto nº 7.947, de 8 de março de 2013;
XI - o Decreto nº 7.971, de 28 de março de 2013;
XII - o Decreto nº 8.017, de 17 de maio de 2013;
XIII - o Decreto nº 8.035, de 28 de junho de 2013;
XIV - o Decreto nº 8.070, de 14 de agosto de 2013;
XV - o Decreto nº 8.116, de 30 de setembro de 2013;
XVI - o Decreto nº 8.168, de 23 de dezembro de 2013;
XVII - o Decreto nº 8.169, de 23 de dezembro de 2013;
XVIII - o Decreto nº 8.279, de 30 de junho de 2014;
XIX - o Decreto nº 8.280, de 30 de junho de 2014;
XX - o Decreto nº 8.512, de 31 de agosto de 2015; e
XXI - os art. 2º, art. 3º e art. 4º do Decreto nº 8.656, de 29 de janeiro de 2016.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2017.
Brasília, 29 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
.......................................................................................................................................................
TABELA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (TIPI)

......................................................................................................................................................
Capítulo 27
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação;
matérias betuminosas; ceras minerais
Notas.
1.- O presente Capítulo não compreende:
a) Os produtos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente; esta exclusão não
se aplica ao metano nem ao propano puros, que se classificam na posição 27.11;
b) Os medicamentos incluídos nas posições 30.03 ou 30.04;
c)

As misturas de hidrocarbonetos não saturados das posições 33.01, 33.02 ou 38.05.

2.- A expressão “óleos de petróleo ou de minerais betuminosos”, empregada no texto da posição 27.10, aplicase não só aos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, mas também aos óleos análogos, bem como
aos constituídos principalmente por misturas de hidrocarbonetos não saturados nos quais os constituintes
não aromáticos predominem, em peso, relativamente aos constituintes aromáticos, seja qual for o processo
de obtenção.
Todavia, a expressão não se aplica às poliolefinas sintéticas líquidas que destilem uma fração inferior a
60 %, em volume, a 300 °C e à pressão de 1.013 milibares, por aplicação de um método de destilação a
baixa pressão (Capítulo 39).
3.- Na acepção da posição 27.10, consideram-se “resíduos de óleos” os resíduos que contenham
principalmente óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (tais como descritos na Nota 2 do presente
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_5760

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 10280/2018

8

Capítulo), misturados ou não com água. Estes resíduos compreendem, principalmente:
a) Os óleos impróprios para a sua utilização original (por exemplo, óleos lubrificantes usados, óleos
hidráulicos usados, óleos usados para transformadores);
b) As lamas (borras) de óleos provenientes de reservatórios de produtos petrolíferos constituídas
principalmente por óleos deste tipo e uma alta concentração de aditivos (produtos químicos, por
exemplo) utilizados na fabricação dos produtos primários;
c)

Os óleos apresentados na forma de emulsões em água ou de misturas com água, tais como os
resultantes do transbordamento ou da lavagem de cisternas e de reservatórios de armazenagem, ou da
utilização de óleos de corte nas operações de usinagem (fabricação*).

Notas de subposições.
1.- Na acepção da subposição 2701.11, considera-se “antracita” uma hulha de teor limite em matérias voláteis
(calculado sobre o produto seco, sem matérias minerais) não superior a 14 %.
2.- Na acepção da subposição 2701.12, considera-se “hulha betuminosa” uma hulha de teor limite em matérias
voláteis (calculado sobre o produto seco, sem matérias minerais) superior a 14 % e cujo valor calorífico limite
(calculado sobre o produto úmido, sem matérias minerais) seja igual ou superior a 5.833 kcal/kg.
3.- Na acepção das subposições 2707.10, 2707.20, 2707.30 e 2707.40, consideram-se “benzol (benzeno)”,
“toluol (tolueno)”, “xilol (xilenos)” e “naftaleno” os produtos que contenham, respectivamente, mais de 50 %,
em peso, de benzeno, tolueno, xilenos e de naftaleno.
4.- Na acepção da subposição 2710.12, “óleos leves e preparações” são aqueles que destilem (incluindo as
perdas) uma fração igual ou superior a 90 %, em volume, a 210 °C, segundo o método ISO 3405
(equivalente ao método ASTM D 86).
5.- Na acepção das subposições da posição 27.10, o termo “biodiesel” designa os ésteres monoalquílicos de
ácidos graxos (gordos*), do tipo utilizado como carburante ou combustível, derivados de gorduras e óleos
animais ou vegetais, mesmo usados.
Nota Complementar.
1.- O termo “Gasolinas” utilizado no texto do item 2710.12.5 compreende toda mistura de hidrocarbonetos leves
apta para utilização em motores a explosão, denominada “nafta” na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.
Essas misturas não se devem confundir com as “Naftas” do item 2710.12.4 geralmente utilizadas na
petroquímica ou como solventes.

__________________
NCM
27.01
2701.1
2701.11.00
2701.12.00
2701.19.00
2701.20.00

DESCRIÇÃO
Hulhas; briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes,
obtidos a partir da hulha.
- Hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas:
-- Antracita
-- Hulha betuminosa
-- Outras hulhas
- Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a
partir da hulha

ALÍQUOTA
(%)

NT
NT
NT
NT

27.02
2702.10.00
2702.20.00

Linhitas, mesmo aglomeradas, exceto azeviche.
- Linhitas, mesmo em pó, mas não aglomeradas
- Linhitas aglomeradas

NT
NT

2703.00.00

Turfa (incluindo a turfa para cama de animais), mesmo aglomerada.

NT

2704.00

Coques e semicoques, de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados;
carvão de retorta.
Coques
Outros

NT
NT

Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases semelhantes, exceto
gases de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos.

NT

Alcatrões de hulha, de linhita ou de turfa e outros alcatrões minerais, mesmo
desidratados ou parcialmente destilados, incluindo os alcatrões reconstituídos.

NT

2704.00.10
2704.00.90
2705.00.00

2706.00.00
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27.07

2707.10.00
2707.20.00
2707.30.00
2707.40.00
2707.50.00

2707.9
2707.91.00
2707.99
2707.99.10
2707.99.90
27.08

DESCRIÇÃO

Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a
alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos
predominem, em peso, relativamente aos constituintes não aromáticos.
- Benzol (benzeno)
- Toluol (tolueno)
- Xilol (xilenos)
- Naftaleno
- Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos que destilem (incluindo as perdas)
uma fração igual ou superior a 65 %, em volume, a 250 °C, segundo o método ISO
3405 (equivalente ao método ASTM D 86)
- Outros:
-- Óleos de creosoto
-- Outros
Cresóis
Outros

2708.10.00
2708.20.00

Breu e coque de breu obtidos a partir do alcatrão de hulha ou de outros
alcatrões minerais.
- Breu
- Coque de breu

2709.00
2709.00.10
2709.00.90

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos.
De petróleo
Outros

27.10

Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos;
preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que
contenham, como constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos.
- Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações
não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como
constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos, exceto os que contenham biodiesel e exceto os resíduos de óleos:
-- Óleos leves e preparações
Hexano comercial
Misturas de alquilidenos
Diisobutileno
Outras
Aguarrás mineral (white spirit)
Naftas
Para petroquímica
Outras
Gasolinas
De aviação
Outras
Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações
de petróleo, contendo em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos,
cuja curva de destilação, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método
ASTM D 86), apresenta um ponto inicial mínimo de 70 °C e uma fração de
destilado igual ou superior a 90 %, em volume, a 210 °C
Outros
Ex 01 - Óleos parcialmente refinados
Ex 02 - Óleos para lamparina de mecha ("signal-oil")
-- Outros
Querosenes
De aviação
Outros
Outros óleos combustíveis
“Gasóleo” (óleo diesel)
Fuel-oil
Outros
Óleos lubrificantes

2710.1

2710.12
2710.12.10
2710.12.2
2710.12.21
2710.12.29
2710.12.30
2710.12.4
2710.12.41
2710.12.49
2710.12.5
2710.12.51
2710.12.59
2710.12.60

2710.12.90

2710.19
2710.19.1
2710.19.11
2710.19.19
2710.19.2
2710.19.21
2710.19.22
2710.19.29
2710.19.3
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ALÍQUOTA
(%)

0
0
0
0

0
0
0
0

5
5

NT
NT

8
8
8
NT
NT
NT
NT
NT

8
8
NT
NT

NT
NT
NT
NT
NT
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2710.19.31
2710.19.32
2710.19.9
2710.19.91
2710.19.92
2710.19.93
2710.19.94

2710.99.00

Sem aditivos
Com aditivos
Outros
Óleos minerais brancos (óleos de vaselina ou de parafina)
Líquidos para transmissões hidráulicas
Óleos para isolamento elétrico
Mistura de hidrocarbonetos acíclicos e cíclicos, saturados, derivados de frações
de petróleo, contendo, em peso, menos de 2 %, de hidrocarbonetos aromáticos,
que destila, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTM D 86),
uma fração inferior a 90 %, em volume, a 210 °C com um ponto final máximo de
360 °C
Outros
Ex 01 - Óleos parcialmente refinados
Ex 02 - Óleos para lamparina de mecha ("signal-oil")
- Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) e preparações
não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como
constituintes básicos, 70 % ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais
betuminosos, que contenham biodiesel, exceto os resíduos de óleos
Ex 01 - Óleos leves e preparações, exceto óleos para lamparina de mecha ("signaloil")
- Resíduos de óleos:
-- Que contenham difenilas policloradas (PCB), terfenilas policloradas (PCT) ou
difenilas polibromadas (PBB)
-- Outros

27.11
2711.1
2711.11.00
2711.12
2711.12.10
2711.12.90
2711.13.00
2711.14.00
2711.19
2711.19.10
2711.19.90
2711.2
2711.21.00
2711.29
2711.29.10
2711.29.90

Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos.
- Liquefeitos:
-- Gás natural
-- Propano
Bruto
Outros
-- Butanos
-- Etileno, propileno, butileno e butadieno
-- Outros
Gás liquefeito de petróleo (GLP)
Outros
- No estado gasoso:
-- Gás natural
-- Outros
Butanos
Outros

27.12

Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozocerite, cera
de linhita, cera de turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos
por síntese ou por outros processos, mesmo corados.
- Vaselina
- Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75 % de óleo
- Outros

8
0
0

Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo
ou de minerais betuminosos.
- Coque de petróleo:
-- Não calcinado
-- Calcinado
- Betume de petróleo
- Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos

4
4
0
4

Betumes e asfaltos, naturais; xistos e areias betuminosos; asfaltitas e rochas
asfálticas.
- Xistos e areias betuminosos
- Outros

NT
NT

2710.19.99

2710.20.00

2710.9
2710.91.00

2712.10.00
2712.20.00
2712.90.00
27.13
2713.1
2713.11.00
2713.12.00
2713.20.00
2713.90.00
27.14
2714.10.00
2714.90.00
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ALÍQUOTA
(%)
NT
NT
0
8
8

8
8
NT
NT

NT
8

0
0

NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
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2715.00.00

Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de
petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo,
mástiques betuminosos e cut-backs).

2716.00.00

Energia elétrica.

ALÍQUOTA
(%)

0
NT

__________________
Seção VI
PRODUTOS DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS
OU DAS INDÚSTRIAS CONEXAS
Notas.
1.- A) Qualquer produto (exceto os minérios de metais radioativos) que corresponda às especificações dos
textos de uma das posições 28.44 ou 28.45 deverá classificar-se por uma destas posições e não por
qualquer outra posição da Nomenclatura.
B) Ressalvado o disposto na alínea A) acima, qualquer produto que corresponda às especificações dos
textos de uma das posições 28.43, 28.46 ou 28.52 deverá classificar-se por uma destas posições e não
por qualquer outra posição da presente Seção.
2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, qualquer produto que, em razão da sua apresentação em
doses ou do seu acondicionamento para venda a retalho, se inclua numa das posições 30.04, 30.05, 30.06,
32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08 deverá classificar-se por uma destas
posições e não por qualquer outra posição da Nomenclatura.
3.- Os produtos apresentados em sortidos compostos de diversos elementos constitutivos distintos,
classificáveis, no todo ou em parte, pela presente Seção e reconhecíveis como destinados, depois de
misturados, a constituir um produto das Seções VI ou VII, devem classificar-se na posição correspondente a
este último produto, desde que esses elementos constitutivos sejam:
a) Em razão do seu acondicionamento, nitidamente reconhecíveis como destinados a serem utilizados
conjuntamente sem prévio reacondicionamento;
b) Apresentados ao mesmo tempo;
c)

Reconhecíveis, dada a sua natureza ou quantidades respectivas, como complementares uns dos outros.

__________________
Capítulo 28
Produtos químicos inorgânicos;
compostos inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos,
de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de isótopos

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.839, DE 9 DE JULHO DE 2013
Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep, da Cofins, da Contribuição para o
PIS/Pasep-Importação e da Cofins- Importação
incidentes sobre a receita decorrente da venda
no mercado interno e sobre a importação de
produtos que compõem a cesta básica; altera
as Leis nºs 10.925, de 23 de julho de 2004,
10.147, de 21 de dezembro de 2000, 10.865,
de 30 de abril de 2004, 12.058, de 13 de
outubro de 2009, 12.350, de 20 de dezembro
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de 2010, 12.599, de 23 de março de 2012,
10.485, de 3 de julho de 2002, 10.438, de 26
de abril de 2002, 10.848, de 15 de março de
2004, 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 9.074,
de 7 de julho de 1995, e 9.427, de 26 de
dezembro de 1996; revoga dispositivo da Lei
no 12.767, de 27 de dezembro de 2012; e dá
outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 1º ...................................................................................
..................................................................................................
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1;
b) 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 02.09 e 0210.1 e carne de frango classificada
nos códigos 0210.99.00;
c) 02.04 e miudezas comestíveis de ovinos e caprinos classificadas no código
0206.80.00;
d) (VETADO);
XX - peixes e outros produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 03.02, exceto 0302.90.00;
b) 03.03 e 03.04;
c) (VETADO);
XXI - café classificado nos códigos 09.01 e 2101.1 da Tipi;
XXII - açúcar classificado nos códigos 1701.14.00 e 1701.99.00 da Tipi;
XXIII - óleo de soja classificado na posição 15.07 da Tipi e outros óleos vegetais
classificados nas posições 15.08 a 15.14 da Tipi;
XXIV - manteiga classificada no código 0405.10.00 da Tipi;
XXV - margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi;
XXVI - sabões de toucador classificados no código 3401.11.90 Ex 01 da Tipi;
XXVII - produtos para higiene bucal ou dentária classificados na posição 33.06 da
Tipi;
XXVIII - papel higiênico classificado no código 4818.10.00 da Tipi;
XXIX - (VETADO);
XXX - (VETADO);
XXXI - (VETADO);
XXXII - (VETADO);
XXXIII - (VETADO);
XXXIV - (VETADO);
XXXV - (VETADO);
XXXVI - (VETADO);
XXXVII - (VETADO);
XXXVIII - (VETADO);
XXXIX - (VETADO);
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XL - (VETADO);
XLI - (VETADO);
XLII - (VETADO).
§ 1º (Revogado).
..................................................................................................
§ 3º (Revogado).
§ 4º Aplica-se a redução de alíquotas de que trata o caput também à receita bruta
decorrente das saídas do estabelecimento industrial, na industrialização por conta e ordem de
terceiros dos bens e produtos classificados nas posições 01.03, 01.05, 02.03, 02.06.30.00,
0206.4, 02.07 e 0210.1 da Tipi.
§ 5º ( VETADO).
§ 6º ( VETADO).
§ 7º (VETADO)." (NR)
Art. 2º A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8º e 9º da Lei
nº 10.925, de 23 de julho de 2004, não mais se aplica aos produtos classificados nos códigos
02.04, 0206.80.00, 03.02, 03.03, 03.04, 0405.10.00, 15.07 a 15.14, 1517.10.00, 1701.14.00 e
1701.99.00 da Tipi.
Parágrafo único. (VETADO).
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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