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INTERESSE GERAL DA INDÚSTRIA 
 

 

 

LEGISLAÇÃO TRABALHISTA 
 

SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO 
 

Responsabilidade objetiva nas atividades de risco 
 

 

PL 05554/2013 do deputado Major Fábio (DEM/PB), que "acrescenta o art. 2º-A à Consolidação 
das Leis do Trabalho -  CLT, aprovada pelo Decreto-lei nº  5.452, de 1º de maio de 1943, para impor  
a responsabilidade  objetiva na atividade de risco de cana de açúcar." 

 

Determina que nas atividades que configurarem risco acentuado aos trabalhadores, o empregador 
responderá de forma objetiva aos danos causados. 

 

Inclui como atividade de risco grave à saúde do trabalhador, o corte de cana-de-açúcar. 
 

 

 

DURAÇÃO DO TRABALHO 
 

Flexibilização da jornada de trabalho dos motoristas que transportam produtos perecíveis 
 

 

PL 05517/2013 da Comissão de Agricultura,  Pecuária, Abastecimento  e Desenvolvimento 
Rural, que  altera a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre jornada de trabalho, horas de descanso e horas 
extraordinárias de motoristas, em face do transporte de produtos  perecíveis." 

 

Flexibiliza o cumprimento da jornada de trabalho, das horas de descanso e das horas extraordinárias 
dos motoristas que transportam produtos perecíveis, conforme as particularidades e 
características do transporte e do grau de perecibilidade do produto transportado, a fim de que  
cheguem ao seu destino em perfeitas condições de comercialização e consumo. 

 

 

 

 

POLÍTICA SALARIAL 
 

Fixação do salário mínimo nacional 
 

 

PLS 00159/2013 do senador Mário Couto (PSDB/PA), que "dispõe, na forma do que preceitua o 
Art. 7º, Inciso IV, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, a fixação em R$ 1.400,00 
(um mil e quatrocentos reais), do valor do Salário Mínimo Nacional, a entrar em vigor no dia 01 de 
janeiro de 2014 e dá outras providências." 

 

Fixa o salário mínimo nacional no valor de R$ 1.400,00, com vigência a partir de 1º de janeiro de 
2014. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BENEFÍCIOS 
 

Ampliação da licença-maternidade e licença-paternidade 
 

 

PEC 00024/2013 do senador Randolfe Rodrigues (PSOL/AP), que "altera os incisos XVIII e XIX do 
Art. 7° da Constituição Federal para ampliar os prazos da licença-maternidade e da licença-
paternidade." 

 

Amplia o prazo de licença-maternidade de 120 para 180 dias e estende a licença-paternidade para 15 
dias. 

 

 

 

 

PLS 00162/2013 do senador Randolfe  Rodrigues (PSOL/AP), que "altera os arts. 392 e 
473, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, e os artigos 71 e 71-A da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para ampliar os 
prazos de licença-maternidade, salário-maternidade e licença-paternidade, e dá outras 
providências." 

 

 

 

Amplia o prazo da licença-maternidade de 120 para 180 dias e a licença-paternidade para 15 dias, 
assegurando o pagamento do salário-maternidade durante esse período, inclusive para mães 
adotivas. 

 

 

 

Redução da jornada de trabalho das pessoas com deficiência 
 

 

PL 05560/2013 da deputada Nilda Gondim (PMDB/PB), que "altera a Consolidação das Leis do 
Trabalho para dispor sobre a redução da jornada de trabalho da pessoa com deficiência." 

 
Reduz a jornada de trabalho das pessoas com deficiência de oito para sete horas diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUTURA 
 

Altera a competência dos Estados e do DF para legislarem sobre fiscalização, 
arrecadação e controle na exploração de bens da União 

 

PLS-C 00173/2013 do senador Eduardo Amorim (PSC/SE), que "autoriza, com base no parágrafo 
único do art. 22 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal 
a legislar sobre as matérias que especifica." 

 

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre fiscalização, arrecadação e controle da 
exploração, nos respectivos territórios, por contratados, concessionários, permissionários, 
autorizatários, cessionários ou beneficiários de outra modalidade administrativa, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás 
natural, assim como sobre penalidades pelo descumprimento dessas normas, com a finalidade 
exclusiva de controlar as receitas não-tributárias decorrentes da exploração desses recursos. 

 



 

 

 

 

Essa autorização para exercício da competência legislativa não afeta a competência da União para 
regular e fiscalizar a exploração dos mesmos recursos hídricos, minerais, petróleo e gás natural. 

 

No caso da exploração ocorrer na plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, a definição da competência legislativa aqui autorizada será orientada pela projeção dos 
limites territoriais do Estado sobre a área, nos termos da legislação aplicável à exploração de 
petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. 

 

 

Ampliação do REIDI para projetos de geração de energia elétrica por fontes solar ou 
eólica 

 

PL 05539/2013 do deputado Júlio Campos (DEM/MT), que "altera a Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, a fim de ampliar os benefícios do Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infra- Estrutura - REIDI para projetos de geração de energia elétrica por 
fontes solar ou eólica." 

 

Amplia os benefícios do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura - 
REIDI para projetos de geração de energia elétrica por fontes solar ou eólica. 

 

Benefícios fiscais - suspende a incidência de IPI e de II nos caso de venda ou de importação 
de máquinas, aparelhos, instrumentos  e equipamentos, novos, e de materiais de construção 
para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura, destinadas ao ativo imobilizado, no 
setor de geração de energia a partir de fontes solar ou eólica. A suspensão desses impostos 
também fica sujeita às regras de suspensão de PIS/Cofins. 

 

Duração do benefício - os benefícios tributários decorrentes da suspensão poderão ser 
usufruídos nas aquisições e importações realizadas no período de cinco anos, contado da data da 
habilitação da pessoa jurídica, titular do projeto de infraestrutura. 

 

Apuração do IR - para efeito de apuração do imposto de renda, as pessoas jurídicas produtoras 
de energia elétrica a partir de fontes solar ou eólica, sem prejuízo da depreciação normal, terão direito 
à depreciação acelerada, calculada pela aplicação da taxa de depreciação usualmente 
admitida, multiplicada por quatro, das máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, 
adquiridos a partir da data de publicação desta Lei, destinados ao ativo imobilizado e empregados 
em projeto de geração de energia aprovado de acordo com o regulamento. A depreciação deverá 
ser calculada antes da aplicação dos coeficientes de depreciação acelerada previstos na lei que 
institui o IR. 

 

A depreciação acelerada constituía exclusão do lucro líquido para fins de determinação do lucro real 
e será escriturada no livro fiscal de apuração do lucro real. A partir do período de apuração em que 
for atingido o limite previsto, o valor da depreciação normal, registrado na escrituração comercial, 
será adicionado ao lucro líquido para efeito de determinação do lucro real. 

 

Regulamentação - compete ao Ministério  de Minas e Energia a definição dos projetos que 
se enquadram nessas disposições e a aprovação de projeto apresentado pela pessoa jurídica 
interessada, conforme  regulamento, o qual também deverá relacionar os bens de capital e as 
máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos  utilizados para a implantação da referida 
atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA TRIBUTÁRIO 
 

 

 

CARGA TRIBUTÁRIA, CRIAÇÃO DE TRIBUTOS E VINCULAÇÃO DE RECEITAS 
 

Prevenção de desequilíbrios da concorrência por meio de critérios especiais de 
tributação 

 

PLS-C 00161/2013 do senador Delcídio do Amaral  (PT/MS), que " e stabelece critérios 
especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, nos termos do 
art. 146-A da Constituição Federal." 

 

Com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios ficam autorizados a adotar, mediante lei específica, critérios especiais de tributação. 

 
Definição de critério especial de tributação - entende-se por critério especial de tributação a forma 
diferenciada de tributação, em relação ao regime aplicável aos contribuintes em geral, para 
cumprimento  de obrigação tributária principal ou acessória. 

 

Definição de desequilíbrio  concorrencial  tributário - entende-se por desequilíbrio 
concorrencial tributário a anomalia no funcionamento de mercado capaz de afetar os mecanismos 
de formação de preços, a livre concorrência e a liberdade de iniciativa, em decorrência de atos sob 
qualquer forma manifestados por agente econômico, que possibilitem  o não recolhimento de 
tributo suportado pelos demais contribuintes. 

 
Critérios especiais de tributação - (i) antecipação do fato gerador, inclusive mediante 
substituição tributária; (ii) concentração da incidência do tributo em determinada fase do ciclo 
econômico; (iii) pauta de valores mínimos na determinação da base de cálculo para fins de 
incidência de alíquota ad valorem, tendo em vista o preço normal do produto ou serviço, em 
condições de livre concorrência (os valores mínimos deverão ter por base pesquisas de 
mercado e poderão ser revistos periodicamente); (iv) alíquota específica, tendo por base unidade 
de medida adotada; (v) instalação obrigatória de medidores de peso, volume ou vazão; (vi) regime 
especial de fiscalização e apuração de tributos; (vii) suspensão ou cassação de registro especial 
para funcionamento de empresa cujas atividades estejam sujeitas a autorização governamental. 

 

A lei poderá prever a imposição de penas pelo descumprimento  de obrigações acessórias que 
impliquem  conduta anticompetitiva. 

 

Formas de aplicação dos critérios especiais de tributação - (i) serão instituídos por lei 
específica do ente da Federação competente  para instituição do respectivo tributo, facultada a 
atribuição de competência ao Poder Executivo para aplicar medidas destinadas ao 
acompanhamento específico de agentes econômicos identificados como autores de desequilíbrios 
concorrenciais; (ii) poderão ser aplicados de forma conjunta; (iii) poderão ser aplicados 
independentemente da observância dos requisitos e condições previstos na Lei Complementar 
que os institui, quando sua adoção seja autorizada pela Constituição Federal ou por lei 
complementar específica; (iv) deverão ser objeto de acordo específico, em relação aos tributos 
incidentes sobre operações ou prestações que ultrapassem os limites territoriais das unidades 
federativas instituidora;  (v) salvo disposição em contrário, não afastam a observância dos 
regimes gerais ou especiais para cumprimento  de obrigações principais e acessórias com 
eles não conflitantes. 

 

Representação ao Ministério  Público - fica assegurado às entidades representativas do setor 
de atividade econômica envolvido o direito de representação ao Ministério Público ou à pessoa 
jurídica de direito público interessada para que seja requerida a suspensão da execução de decisão 



 

 

 

judicial que implique a inexigibilidade de tributos, com ameaça ao equilíbrio do mercado, em grave 
prejuízo à livre concorrência. 

 
Vigência dos critérios  especiais de tributação  - os critérios especiais de tributação vigorarão 
enquanto perdurarem as causas que justificaram  a sua instituição, observado o seguinte: 

 
(i) a instituição de critério especial deverá ser acompanhada de motivação expressa que demonstre a 
ocorrência de situação que caracterize desequilíbrio concorrencial tributário; 
(ii) o prazo de vigência poderá ser indeterminado  para os setores da atividade econômica 
potencialmente mais vulneráveis a desequilíbrios da concorrência, assim entendidos aqueles em que:  
 
(a) a tributação constitua fator relevante na composição de preços de produtos ou serviços, de modo 
que o não recolhimento de tributos possa exercer influência preponderante sobre o respectivo 
comportamento  concorrencial; (b) as condições estruturais de mercado dificultem  o controle 
eficiente  das diferentes  formas  de evasão fiscal como  causa recorrente  de desequilíbrios 
concorrenciais; (c) a vantagem competitiva proporcionada pelo não recolhimento de tributo conduza 
ou reforce situações de posição dominante na estrutura do mercado. 

 

Representação sobre desequilíbrios concorrenciais - os órgãos integrantes do sistema 
brasileiro de defesa da concorrência que identificarem situações que possam configurar 
desequilíbrios concorrenciais tributários, enviarão representação ao órgão da administração 
tributária do ente federativo competente, para adoção das providências cabíveis e para efeitos de 
repressão ao abuso de poder econômico. 

 

Não incidência dos critérios  especiais de tributação  - os critérios especiais de tributação não 
se aplicam a tributos incidentes sobre a renda, o lucro, a movimentação financeira ou o 
patrimônio. 

 

Manutenção de critérios especiais de tributação vigentes - ficam mantidos os critérios 
especiais de tributação instituídos pela União com o objetivo de prevenir desequilíbrios da 
concorrência. 
 

 

 

Fixação de alíquota mínima para o ISS 
 

 

PLS-C 00172/2013 do senador Walter Pinheiro (PT/BA), que "regulamenta o disposto no art. 156, § 
3º, I, da Constituição Federal, para fixar a alíquota mínima do Imposto  sobre Serviços de 
Qualquer Natureza." 

 

Fixa a alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza em 2%. 
 

 

 

Isenção do IPI incidente sobre motocicletas nacionais 
 

PL 05514/2013 do deputado José Augusto  Maia (PTB/PE), que "concede isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) para as motocicletas  nacionais, na forma que estabelece." 
 
Isentam do IPI as motocicletas  nacionais, equipadas com motor de até 500 cm³ de cilindradas, 
quando adquiridas por motoristas profissionais autônomos que exerçam o transporte individual de 
passageiros ou de mercadorias em veículo de sua propriedade. A isenção será reconhecida pela 
Receita Federal, mediante verificação de que o beneficiado preenche os requisitos. 

 

Alienação do veículo - a isenção será concedida uma vez a cada dois anos e a alienação do 
veículo antes desse tempo, contados da data da sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às 
condições e aos requisitos estabelecidos acarretará o pagamento pelo alienante do tributo  
dispensado, atualizado na forma da legislação tributária. A falta de pagamento do imposto devido 



 

 

 

ou a hipótese de fraude sujeita o alienante ao pagamento de multa e juros moratórios. 
 

 

 

OBRIGAÇÕES, MULTAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAS 
 

Compensação financeira aos Estados e Distrito Federal decorrente da redução do ICMS 
 

 

PEC 00023/2013 do senador Walter Pinheiro  (PT/BA), que "acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias para disciplinar a compensação da União aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios  devido à perda de receita decorrente da redução das alíquotas 
nas operações e prestações interestaduais do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação - ICMS." 

 

Estabelece compensação financeira aos Estados e Distrito Federal que perderem receita por conta 
da redução das alíquotas nas operações e prestações interestaduais do ICMS. A compensação será 
obrigatória e anual, por um prazo de 20 anos, contados a partir da aprovação de resolução do 
Senado Federal que estabelecerá as alíquotas aplicáveis as operações e prestações, interestaduais e 

de exportação. 
 

Equivalência e distribuição  da compensação - a compensação será equivalente à perda estimada 
de receita de ICMS e será feita mediante crédito, em moeda corrente, à conta bancária do 
beneficiário. A União entregará aos Estados 75% da compensação e, diretamente  aos 
Municípios, 25% da compensação, conforme coeficiente individual de participação na distribuição 
da receita de ICMS do respectivo Estado. 

 

Estimativa de perda - a estimativa de perda de receita de ICMS considerará os resultados 
apurados na balança interestadual de operações e prestações destinadas a contribuintes de ICMS. A 
perda de receita decorrente da concessão pelos Estados e Distrito Federal de incentivos ou 
benefícios fiscais ou financeiros relacionados ao ICMS não será compensado. 

 

 

 

INFRAESTRUTURA SOCIAL 
 

 
EDUCAÇÃO 

 

Institui o Sistema Nacional de Educação 
 

 

PL 05519/2013 do deputado Paulo Rubem Santiago (PDT/PE), que "institui o Sistema 
Nacional de Educação." 

 

Institui o Sistema Nacional de Educação-SNE, organizado em regime de colaboração e articulado a 
partir das diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação  do Plano Nacional de 
Educação (PNE). 
 
Objetivos - o SNE tem como objetivo de assegurar: (a) a manutenção e o desenvolvimento do ensino 
em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos 
das diferentes esferas federativas; (b) o direito à educação de qualidade, de forma a propiciar ao 
 educando a equidade, o acesso, a permanência e o sucesso escolar; (c) a universalização da 
educação básica obrigatória e gratuita, dos quatro aos dezessete anos de idade; (d) a gestão 
democrática da educação nas três esferas de governo. 

 
Organização do SNE - o MEC será o órgão executivo das políticas nacionais do Sistema Nacional 



 

 

 

de Educação, a partir de coordenação de instância tripartite com representação da União, dos 
Estados e Distrito Federal e dos municípios. Os conselhos de educação, em todas as esferas 
federativas, terão caráter normativo, deliberativo e fiscalizador das políticas de Estado. O 
Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão normativo e de coordenação do Sistema Nacional 
de Educação, dotado de autonomia administrativa, será composto por ampla representação social. 
Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, que poderá ser subdividida em câmaras segundos a políticas 
educacionais em execução. 
 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica será coordenado por instância tripartite, com representação da União, dos 
Estados e do Distrito Federal e dos Municípios e constituirá fonte básica de informação para a 
avaliação da qualidade da educação básica e para orientação das políticas públicas necessárias a 
sua melhoria e atendimento com equidade e qualidade. 
 
Política de financiamento da educação básica - a política de financiamento da educação básica 
nos termos do Sistema Nacional de Educação, deverá, obrigatoriamente: (i) amparar-se na definição 
do custo aluno-qualidade (CAQ), construído com a participação da sociedade civil, capaz de 
mensurar todos os insumos necessários à educação de qualidade e à superação das desigualdades 
regionais; (ii) assegurar o investimento na valorização dos profissionais da educação básica, nas 
dimensões de: (a) fixação de salário digno, equivalente aos profissionais de mesma formação 
e carreira; (ii) formação inicial e continuada;  (c) construção de ambiente de trabalho 
saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

INTERESSE SETORIAL 
 

 

INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA 
 

 
Aproveitamento de créditos presumidos acumulados do PIS/PASEP e Cofins por 
empresas produtoras  de laticínios 

 

 
PL 05518/2013 da Comissão de Agricultura,  Pecuária, Abastecimento  e Desenvolvimento 
Rural, que "dispõe sobre o aproveitamento de créditos acumulados no âmbito do PIS/Pasep e da 
Cofins por empresas produtoras de laticínios." 

 

Permite que as empresas produtoras de laticínios utilizem seus créditos presumidos acumulados, no 
âmbito do PIS/Pasep e da Cofins, na forma seguinte: (i) compensação dos créditos com débitos 
tributários próprios relativos a tributos  e contribuições  administrados pela Receita Federal; (ii) 
ressarcimento em dinheiro, acrescido de juros equivalentes à taxa SELIC para títulos federais e de 
1% relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado; (iii) abatimento do saldo de 
parcelamentos de débitos tributários previstos no REFIS, PAES e PAX; (iv) transferência para 
empresas fornecedoras de máquinas, equipamentos, embalagens e insumos para a produção de 
derivados do leite. 

 

 

INDÚSTRIA DA RECICLAGEM 
 

Regulamentação da atividade dos agentes de coleta de resíduos e limpeza de áreas 
públicas 

 

PLS 00169/2013 do senador Cyro Miranda (PSDB/GO),  que "dispõe sobre o exercício das 
atividades dos agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas." 

 

Regulamenta o exercício das atividades dos agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de 
conservação de áreas públicas. 

 

Definição - são agentes de coleta de resíduos, de limpeza e de conservação de áreas públicas os 
trabalhadores que, por meios mecânicos ou manuais, coletam resíduos domiciliares e industriais, 
resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e conservação 
de áreas públicas, bem como aqueles que executam a limpeza de calçadas, sarjetas e calçadões, e 
acondicionam o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. 

 

Requisitos para exercício da atividade - são condições para o exercício das atividades previstas: (i) 
ter completado dezoito anos; 
(ii) ter concluído o ensino fundamental; 
(iii) ser aprovado em curso especializado de formação profissional ministrado por entidade oficial ou 
credenciada, nos termos do regulamento; 
(iv) demonstrar destreza manual, educação no trato com as pessoas, senso de responsabilidade, 
controle emocional, atenção, equilíbrio físico, espírito de equipe, preparo físico, presteza e saber 
contornar situações adversas; 
(v) estar trajando colete de segurança dotado de dispositivos  retrorrefletivos,  nos termos da 
regulamentação do Conselho Nacional de Transito (CONTRAN); 
(vi) cumprir, e exigir do empregador o cumprimento,  dos requisitos impostos pelas normas da 
segurança e medicina do trabalho, de que trata o Capítulo V do Título II da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT); 
(vii) cumprir, e exigir do empregador o cumprimento,  dos requisitos impostos pelas normas do 
Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do regulamento.  



 

 

 

 
Jornada de trabalho - a duração de trabalho normal desses agentes não poderá ser superior a seis 
horas diárias, e 36 semanais, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Além disso, o 
transporte dos agentes de coleta de resíduos em veículos destinados à coleta de lixo só pode ser 
realizado de acordo com as normas estabelecidas pelo órgão competente. 
 
Adicional  de insalubridade - as atividades previstas são consideradas insalubres, ficando 
assegurado aos que as exercem o pagamento  de um adicional de 40%  do salário. 
 

 

 

 
INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

Obrigação de compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações  de serviço móvel 
 

 

PL 05507/2013 do deputado Davi Alves Silva Júnior  (PR/MA), que "dispõe sobre o 
compartilhamento  da infraestrutura de telecomunicações  destinada a suportar o serviço de 
telefonia móvel." 

 

Estabelece a obrigatoriedade do compartilhamento da infraestrutura de suporte ao serviço em que 
houver capacidade excedente, por parte das prestadoras de serviços de telecomunicações que 
utilizarem estações transmissoras de radiocomunicação, de forma onerosa, não discriminatória e a 
preços e condições justos e razoáveis. Inclui ainda nessa infraestrutura todos os meios físicos fixos 
utilizados para dar suporte a redes de telecomunicações, entre os quais postes, torres, mastros, 
armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas. 

 

As condições de compartilhamento  devem ser regulamentadas pela Anatel, que estabelecerá os 
critérios de avaliação da capacidade excedente e as situações em que o compartilhamento poderá 
ser dispensado devido a motivo técnico. 

 
 



 

 

 

 

 

 

INDÚSTRIA DE VEÍCULOS DE DUAS RODAS 
 

Isenção de IPI na aquisição de bicicletas 
 

 

PL 05534/2013 do deputado Inocêncio  Oliveira (PR/PE), que "concede isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados incidente sobre bicicletas, suas partes e acessórios." 
 
Isentam do IPI as bicicletas, suas partes e acessórios. Mantém o crédito relativo às matérias 
primas, embalagem e material secundário utilizados na sua fabricação. 
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