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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 

 

 

REGULAMENTAÇÃO DA ECONOMIA 
 

Apreciação da programação monetária pela Comissão Mista do Congresso Nacional 
 

 

PL 05905/2013 do deputado Ricardo Arruda (PSC/PR), que "Altera a Lei nº 9.069, de 29 de junho 

de 1995, para dispor sobre o exame da programação monetária". 

 

Sujeita a aprovação da programação monetária pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) ao exame 

da Comissão Mista, formada por membros da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 

Deputados e da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. 

 
Tramitação no Congresso Nacional - o Congresso Nacional receberá a programação monetária 

imediatamente após a aprovação desta no CMN e poderá, com base no parecer da Comissão Mista, 

rejeitar, aprovar ou alterar, mediante decreto legislativo, a programação no prazo de dez sessões 

contadas a partir do seu recebimento. 
 
Apreciação da matéria pela Comissão Mista - apreciada a matéria pela Comissão Mista com 

parecer pela alteração da programação monetária, será realizada audiência pública com 

representantes do CMN e do Banco Central, no prazo de cinco sessões a contar de sua aprovação. 

Quando o parecer for pela rejeição, uma nova programação será encaminhada no prazo de dez 
dias, a contar da data da rejeição. Se a matéria não for apreciada no prazo de vinte sessões, fica o 

Banco Central autorizado a executá-la até a sua apreciação. 
 

 

 

 

QUESTÕES INSTITUCIONAIS 
 

 

 

GASTO PÚBLICO 
 

Limitação do aumento das despesas de custeio 
 

 

PLP 00290/2013 do deputado Ronaldo Caiado (DEM/GO), que "Altera o art. 15 e acrescenta art. 

15-A à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, para estabelecer limite ao aumento das 
Despesas de Custeio". 

 

Acresce à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101/2000) determinação de que o 
aumento das despesas de custeio, de todos os poderes da União e do Ministério Público Federal 

ficará limitado, em cada exercício, à variação acumulada do IPCA ou outro que vier a substituí-lo, 

observada no ano-calendário anterior, acrescida de 100% da variação real do PIB nacional no 

mesmo período, conforme divulgado pelo IBGE. No caso de descumprimento, a geração de despesa 

ou assunção de obrigação será considerada como não autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio. 
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Redefinição da modalidade convite de licitação / ampliação das penalidades 
 

 

PLS 00261/2013 do senador João Capiberibe (PSB/AP), que "Altera os arts. 22 e 93, e acrescenta 

os arts. 33- A, 99-A e 124-A à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências, para redefinir a modalidade de licitação convite, estabelecer pena 

para o servidor que divulgar a identificação das pessoas que tenham retirado o ato de convocação 

ou sido convidados para certame licitatório, definir o alcance das penas previstas na Lei e 

estabelecer diretrizes básicas de transparência nos processos licitatórios, entre outras 
providências". 

 

Altera a Lei de Licitações para promover as seguintes alterações: 

 

Modalidade  convite - determina que na modalidade convite, em qualquer hipótese, é vedado 

convidar cônjuges ou pessoas que mantenham entre si relação de parentesco, consanguíneo ou 

afim, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, assim como empresas controladas, direta ou 

indiretamente, pelos mesmos sócios, seus cônjuges ou parentes, consanguíneos ou afins, na linha 

reta ou colateral, até o terceiro grau, ou nas quais haja participação significativa dessas mesmas 

pessoas. 

 

Fraude em ato convocatório - estabelece pena de detenção de seis meses a dois anos, e multa, a 

quem divulgar a identificação das pessoas que tenham retirado o ato de convocação ou no nome 

das quais isso tenha ocorrido, assim como as que tenham sido convidadas para certame licitatório. 

 

Normas de participação em consórcio - fica vedado habilitar em uma mesma licitação cônjuges 

ou pessoas que mantenha entre si relação de parentesco, consanguíneo ou afim, na linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau e pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelos mesmos 

sócios, seus cônjuges ou parentes, consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral, até o terceiro 

grau, ou nas quais haja participação significativa dessas mesmas pessoas. 

 

Sanções - as penas estabelecidas nesta Lei alcançam, no caso de a sanção recair sobre pessoa 

jurídica, também as pessoas jurídicas das quais a sancionada, seus sócios, respectivos cônjuges ou 

parentes, consanguíneos ou afins, na linha reta ou colateral, até o terceiro grau, detenham 

participação significativa ou controle, direto ou indireto; ou sobre pessoa física, as pessoas jurídicas 
das quais a sancionada, seu cônjuge ou parentes, consanguíneos ou afins, na linha reta ou 

colateral, até o terceiro grau, detenham participação significativa ou controle, direto ou indireto. 

 

Prestação de contas - todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem dar transparência a todos os atos praticados 

nos procedimentos licitatórios, na formalização de dispensas e inexigibilidades de licitação, bem 

como na formalização, execução e desfazimento dos contratos, sem necessidade de senha ou 

qualquer outra forma de restrição de acesso, observando os seguintes prazos: (i) seis meses para a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de cem mil habitantes; (ii) um ano 

para os Municípios que tenham entre 50 mil e 100 mil habitantes; (iii) dois anos para os Municípios 

que tenham até 50 mil habitantes. 
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Novas regras processuais para Juizados Especiais Federais Cíveis 
 

 

PL 05826/2013 do Superior Tribunal de Justiça, que "Altera a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 

2001, e a Lei nº 12.665, de 13 de junho de 2012". 

 

Altera Leis sobre Juizados Especiais Federais Cíveis. 

 

Competências dos juizados especiais federais / valor da causa - retira da competência dos 

juizados especiais federais a concessão de medidas cautelares.O valor da causa apresentada 
quando versar sobre obrigações vencidas e vincendas, tomar-se-á em consideração o valor de 

umas e outras. O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação 

for por tempo indeterminado, ou por tempo superior a 1 (um) ano; se, por tempo inferior, será igual à 

soma das prestações. 

 

Deferimento de medidas - permite ao juiz deferir antecipação de tutela no curso do processo, a fim 

de evitar dano de difícil reparação. 

 

Representantes das partes - o autor só poderá designar um representante que não seja advogado 

se não puder, comprovadamente,  comparecer à sede do juizado. Os representantes poderão ser: 

parentes, o cônjuge, companheiro(a) e assistentes sociais identificados  que representem  a 
instituição  em que esteja internado, albergado, asilado ou hospitalizado. 

 

Divergência entre Turmas da mesma Região - o pedido fundado em divergência será julgado pela 
Turma Nacional de Uniformização integrada por juízes federais e sob a presidência do corregedor- 

geral da Justiça Federal.| 

 

Valores de RPVs - serão depositados em instituição financeira oficial, pelos Tribunais Regionais 

Federais, os valores dos pagamentos de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPVs). Os 

saques de precatórios e RPVs não necessitarão de alvará, tendo a agência prazo de 24h para 

realizar o pagamento. Permite a expedição de requisições e os débitos decorrentes de condenações 

processadas pelas varas estaduais, ambos mediante alvará ou meio equivalente. 

 

Comunicação do depósito - Cabe ao Tribunal Regional Federal a comunicação do depósito ao 

juízo da execução, quando efetivado, devendo este comunicar as partes. 
 

 

 

 

Divulgação de informações pela internet que instruam análise de reajuste das tarifas 
de serviço público 

 

PL 05929/2013 do deputado Vander Loubet (PT/MS), que "Altera a Lei nº 8.987, de 13 de 

fevereiro de 1995, e a Lei nº 9.472, de16 de julho de 1997, para determinar a divulgação de 

informações que instruam análise de reajuste ou revisão de tarifas de serviço público". 

 

Deverão ser divulgadas pela rede mundial de computadores as informações que instruam análise de 
reajuste ou de revisão, a qualquer título, de tarifas do serviço público, previamente à decisão sobre a 

matéria, assim como, posteriormente, aos fundamentos que tenham embasado a decisão do poder 

concedente. 



INFORME LEGISLATIVO 

Ano 21 - nº 21 - 22 de julho de 2013 4 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE 
 

Instituição do Plano de Controle da Contaminação Ambiental 
 

 

PL 05918/2013 do deputado Dr. Jorge Silva (PDT/ES), que "Dispõe sobre a exigência de Plano de 

Controle da Contaminação Ambiental, para fins de licenciamento ambiental, e dá outras 

providências". 

 

Institui o Plano de Controle da Contaminação Ambiental como pré-requisito para a implantação de 
empreendimentos  potencialmente causadores de contaminação ambiental. 

 

O Plano deverá indicar as técnicas a serem implantadas com vistas à eficiência do desempenho 
ambiental e à eliminação de efluentes que possam causar danos aos ecossistemas e saúde 

humana. O Plano será aprovado pelo órgão ambiental competente, no âmbito do processo de 

licenciamento ambiental. 

 

Entende-se como contaminação ambiental a emissão de efluentes  fluidos  ou gasosos cujos 

componentes físicos, químicos ou biológicos estejam acima daqueles permitidos pela legislação 

ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 

 

 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO 
 

Cobrança extrajudicial das parcelas devidas da contribuição  sindical 
 

PL 05945/2013 do deputado Laercio Oliveira (PR/SE), que "Altera o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943". 

 

Estabelece que as entidades sindicais deverão, primeiramente, executar a cobrança extrajudicial de 

parcelas devidas da contribuição sindical e, somente então, a respectiva cobrança judicial. Para 

efetuar a cobrança judicial, as entidades serão obrigadas a promover comunicação postal aos 
responsáveis pelo débito, por três vezes, comprovando esta com a apresentação dos recibos dos 

avisos de recebimento de correspondência. 

 

Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria da entidade sindical 
competente, relativa ao crédito  da contribuição  sindical. 
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SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 
 

Responsabilidade do empregador em caso de acidente de trabalho e caracterização da 
cana de açúcar como atividade de grave risco 
 

 

PL 05930/2013 do deputado Carlos Bezerra (PMDB/MT), que "Acrescenta a "Seção XV-A - Das 

Responsabilidades Objetiva e Subjetiva", ao Capítulo V - Da Segurança e Medicina do Trabalho, do 

Título II - Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as responsabilidades 

do empregador em caso de acidente do trabalho e caracterizar o corte de cana de açúcar como 

atividade de risco". 

 

Aplica a responsabilidade civil objetiva ao empregador, em caso de acidente de trabalho, quando a 

natureza da atividade empresarial configurar acentuado risco aos trabalhadores, sem prejuízo das 
reparações decorrentes de culpa ou dolo em face do descumprimento de normas de segurança e 

caracteriza o corte de cana de açúcar como atividade de grave risco. 

 
 

 

 

 

DURAÇÃO DO TRABALHO 
 

Redução do intervalo de intrajornada para repouso por meio de acordo coletivo de 
trabalho 

 

PL 05909/2013 do deputado Rogério Peninha Mendonça (PMDB/SC), que "Altera a redação do § 

3º do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943, para dispor sobre o intervalo de intrajornada para repouso ou alimentação". 

 

Permite a redução do limite mínimo de uma hora para repouso ou alimentação, por meio de um 

acordo ou convenção coletiva de trabalho, quando os empregados não estiverem sob regime de 
prorrogação de horário. 

 

 

 

Ausência do empregado do trabalho para participar de reunião pedagógica nas 
escolas fundamentais de seus filhos 
 

 

PL 05946/2013 do deputado Antônio  Roberto (PV/MG), que "Altera o art. 473 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, para permitir que pais ou responsáveis se ausentem do trabalho para 

comparecer a reuniões pedagógicas nas escolas, sem prejuízo do salário". 

 

Permite que o empregado se ausente do trabalho pelo período correspondente à metade da jornada 

diária, até duas vezes a cada semestre, para participar de reunião pedagógica convocada ou 

previamente acertada com a direção da escola de ensino fundamental de seus filhos ou de criança 

sob sua responsabilidade. 
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BENEFÍCIOS 
 

Extensão do vale-transporte aos empregados afastados do trabalho em razão de 
acidente de trabalho 
 
PL 05904/2013 do deputado Jose Stédile (PSB/RS), que "Altera a Lei nº 7.418, de 16 de 

dezembro de 1985, que institui o Vale-transporte e dá outras providências, a fim de assegurar o 

benefício durante o período de afastamento decorrente de acidente do trabalho". 

 

Assegura o vale-transporte aos empregados afastados do serviço em razão de acidente de trabalho 

ou de doença ocupacional, durante o período de tratamento para recuperação ou readaptação 
profissional. 

 

 

 

Extensão da duração do salário-maternidade nos casos de nascimento prematuro 
 

 

PL 05920/2013 do deputado Dr. Jorge Silva (PDT/ES), que "Acrescenta parágrafos ao art. 71 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para estender o tempo  de duração do salário-maternidade no 

caso de nascimento pré-termo, autorizar que esse benefício seja transferido ao pai ou responsável 

legal em caso de morte da mãe e determinar que a Previdência Social efetue o pagamento em caso 

de atraso superior a trinta dias". 

 

Estende o tempo de duração do salário-maternidade, nos casos de nascimento prematuro, no 

número de semanas equivalente à diferença entre o nascimento a termo e a idade gestacional do 

recém-nascido. Nos casos de morte da segurada durante o parto ou durante o recebimento do 
benefício, o direito ao salário-maternidade será transferido ao pai ou ao responsável legal. 

 

Se houver atraso por mais de trinta dias no pagamento do salário-maternidade pela empresa à 
segurada empregada, caberá à Previdência Social realizar o pagamento do benefício e adotar as 

providências cabíveis para obter o respectivo ressarcimento junto à empresa devedora. 
 

 

 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 

 

 

CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 
 

Alíquotas máximas do IOF nas operações de crédito 
 

 

PL 05948/2013 do deputado Antônio Roberto (PV/MG), que "Dispõe sobre alíquotas máximas do 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - 

IOF nas operações que especifica". 

 

Estabelece alíquotas máximas do IOF nas operações de crédito nas quais os tomadores sejam 

pessoas físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte enquadradas no Simples Nacional. 

Valor das alíquotas - as alíquotas máximas do IOF são de: (i) 1% ao mês, nas operações de até três 

meses; (ii) 2% ao mês, nas demais operações. 
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INTERESSE SETORIAL 
 

 

 

AGROINDÚSTRIA 
 

Isenção do ITR para propriedades com 60% de cobertura vegetal 
 

 

PL 05947/2013do deputado Antônio Roberto (PV/MG), que "Dispõe sobre isenção do Imposto 

Territorial Rural ao imóvel rural que tiver, no mínimo, 60% de sua cobertura vegetal original 

preservada".. 

 

Altera a Lei do Imposto Territorial Rural (lei nº 9393/1996) para conceder isenção ao imóvel rural 

que tiver, no mínimo, 60% de sua cobertura vegetal original preservada. 
 

 

 

 

 

 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
 

Definição da cesta básica e seus produtos 
 

PL 05965/2013 do deputado Edinho Bez (PMDB/SC), que "Institui a Cesta Básica Nacional e 

define os produtos que a compõem". 

 

Define cesta básica como o conjunto de produtos destinados à alimentação humana suficiente para 
o sustento do trabalhador durante o período de um mês. Estabelece como produtos da cesta básica: 

(i) 6 kg de carne; (ii) 7,5 L de leite; (iii) 4,5 Kg de feijão; (iv) 3 Kg de arroz; (v) 1,5 Kg de farinha; (vi) 6 

Kg de batata; (vii) 9 Kg de tomate; (viii) 9 Kg de pão; (ix) 600 g de café; (x) 7,5 dz de banana; (xi) 3 

Kg de açúcar; (xii) 900 ml de óleo; (xii) 750 g de manteiga; (xiii) 750 ml de vinho. 
 

 

 

 

 

 

INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO 
 

Separação dos serviços públicos de telefonia ao usuário e de provisão de acesso à 
infraestrutura 
 
PL 05895/2013 do deputado Ronaldo Nogueira (PTB/RS), que "Dispõe sobre separação dos 

serviços de telefonia e de provisão de acesso a infraestrutura de telecomunicações". 

 

Altera a Lei Geral dos Serviços de Telecomunicações (lei nº 9.472/2007) para promover a separação 

dos serviços de telecomunicações, concedidos ou autorizados, em duas modalidades: serviços 

prestados ao usuário final, relativos à oferta de acesso e sua administração; e serviços de operação 

de infraestrutura e sua oferta aos demais prestadores de serviços, sem o direito de tratar 
diretamente  com  o usuário final. 
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Para tal, introduz as seguintes mudanças no regime de concessão: 

(a) o regime de concessão do serviço público passará a contar com a possibilidade de contratos por 

prazo indeterminado; 

(b) na outorga de serviços de telecomunicações ficam vedadas: (i) a prestação de serviços de 

acesso a recursos de telecomunicações ao usuário final por parte de empresas que detenham 

controle sobre infraestrutura de telecomunicações e operem serviço de operação dessas 
infraestruturas; e, (ii) propriedade de infraestrutura física de telecomunicações às empresas que 

ofereçam ao usuário final acesso aos serviços de telecomunicações; 

(c) as empresas detentoras de concessão ou autorização para a prestação de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC) ou de qualquer modalidade de telefonia móvel deverão promover sua cisão 

em duas pessoas jurídicas, com personalidade independente, sendo uma dessas responsável pela 
prestação de serviços telefônicos  ao usuário final e a outra pela operação de infraestrutura de 

telecomunicações. Será concedido o prazo de 90 dias para apresentação, ao órgão regulador dos 

serviços de telecomunicações, do plano de transição à nova configuração; 

(d) o Poder Concedente transferirá à pessoa jurídica prestadora do serviço ao usuário final, 

resultante da cisão, as concessões e autorizações vigentes a que faz jus a empresa que lhe deu 

origem; 

(e) a pessoa jurídica prestadora do serviço de operação de infraestrutura de telecomunicações 

receberá do Poder Concedente outorga para operação do respectivo serviço, sem ônus; 

(f) outorga do serviço de operação de infraestrutura de telecomunicações será dada por concessão, 

em regime público, por prazo indeterminado, ficando as obrigações de reversibilidade limitadas ao 

caso de desistência unilateral por parte do outorgatário. 

 
 

 

 

INDÚSTRIA DO FUMO 
 

Proibição da comercialização de produtos derivados do tabaco que produzam fumaça 
alcalina 
 
PL 05921/2013 do deputado Dr. Jorge Silva (PDT/ES), que "Proíbe a comercialização de 

derivados do tabaco que produzam fumaça alcalina". 

 

Proíbe, em todo  território  nacional, a comercialização de produtos  derivados do tabaco que 
produzam fumaça alcalina. Define-se como fumaça alcalina a que apresente pH acima de 7. 

 

 

 

Proibição de propagando comercial de cigarros nos locais de venda do produto 
 

PL 05927/2013 do deputado Fábio Souto (DEM/BA), que "Altera a redação do caput e do § 3º do 

art. 3º da Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, e lhe acrescenta o § 8º, para proibir qualquer 

propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto 

fumígeno, derivado ou não do tabaco, inclusive nos locais de venda. 

 

Veda a propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro 

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, nos locais de venda. Nesses locais, os produtos 

deverão estar estocados em local não visível ao público, sendo permitida a exposição de painel na 

parte interna dos locais de venda indicando a existência desses produtos para comercialização, com 
texto, dimensões e demais características a serem definidos em regulamento. O painel deve ser 

obrigatoriamente acompanhado das cláusulas de advertência e da respectiva tabela de preços, que 

deve incluir o preço mínimo de venda no varejo de cigarros. 

 



 

 

 

 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 
 

Incentivos fiscais à produção de fármacos, insumos e medicamentos 
 

 

PL 05926/2013 do deputado Dr. Jorge Silva (PDT/ES), que "Dispõe sobre incentivos fiscais à 

produção de fármacos, dos seus insumos e de medicamentos". 

 

Isenta do IPI, durante cinco anos, os equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem 
como os acessórios sobressalentes e de reposição e as ferramentas que acompanham esses bens, 

de origem nacional ou estrangeira, desde que sem similar nacional, utilizados na produção dos 

fármacos e dos insumos. Durante dez anos são isentos do IPI os fármacos e os insumos 

produzidos no território nacional, os medicamentos  constantes da Rename cujos princípios ativos 
sejam os fármacos e os medicamentos  de uso veterinário. 

 

Laboratórios  farmacêuticos - os laboratórios farmacêuticos deverão produzir fármacos utilizados 

como princípios ativos dos medicamentos  da Rename, ou os insumos para a produção desses 

fármacos. A exclusão de medicamentos da Rename não constitui motivo para a não concessão de 

financiamento já aprovado, desde que a empresa, em prazo fixado pelo órgão competente, 

substitua o fármaco do medicamento excluído, ou os insumos para a produção desse fármaco, por 

outro que atenda o estabelecido. Os fármacos e os insumos poderão ser vendidos ou utilizados 
pelo seu produtor  para a fabricação de medicamentos.  Nos laboratórios será permitida a produção 

de fármacos e insumos diferentes dos supracitados, desde que, durante cinco anos, a contar do 

encerramento do prazo de carência do financiamento, se concedido, a produção dos fármacos e 

dos insumos diferentes  não seja superior, em valor de faturamento,  a 60% da produção total de 

fármacos e insumos. 

 

Condições para o direito  ao benefício fiscal - o direito ao benefício fiscal fica condicionado: (i) à 

comprovação da regularidade fiscal do beneficiário, relativamente aos tributos  e contribuições 
federais; (ii) à manifestação do Ministério  da Saúde sobre a conformidade  dos fármacos, dos 

insumos, das classes terapêuticas e dos medicamentos com as Denominações Comuns Brasileiras 

- DCB e com  a Relação Nacional de Medicamentos  Essenciais -  Rename vigentes e sobre a 

adequação dos equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos importados ou adquiridos no 

mercado interno. 

 

Transferência de produtos importados ou adquiridos - os produtos importados ou adquiridos 

poderão ser transferidos sem o pagamento dos respectivos impostos:  (i) para qualquer pessoa e a 

qualquer título, após o prazo de cinco anos, contado  da data do registro  da Declaração de 
Importação ou da emissão da nota fiscal de aquisição do fabricante nacional; (ii) a qualquer tempo 

e a qualquer título, para pessoa jurídica, desde que a transferência seja previamente aprovada pela 

Receita Federal. 

 

As transferências, a qualquer título, que não atendam às condições estabelecidas sujeitarão o 

beneficiário importador ou adquirente ao pagamento dos impostos que deixaram de ser pagos por 

ocasião da importação ou da aquisição no mercado interno, com acréscimo de juros e de multa de 

mora ou de ofício. O adquirente, a qualquer título, de produto beneficiado com a isenção é o 
responsável solidário pelo pagamento dos impostos  e respectivos acréscimos. 
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