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No caso específico da ALC de FOZ DO IGUAÇU, essa linha 
de confronto poderia ser neutralizada, entre outras, pela adoção das seguintes 
medidas: 

- Estabelecer que o limite de isenção para mercadorias estrangeiras 
incluídas em bagagem acompanhada de viajante procedente de FOZ DO IGUAÇU 
- US$ 150,00 ou outro valor que venha a ser determinado - seja válido para 
mercadorias adquiridas no PARAGUAI ou na ALC de rOZ DE IGUAÇU, sem 
permitir que se adote o mesmo valor de isenção vigente para as ALC implantadas 
no Norte do País, evitando, assim, prejudicá-las; 

- Permitir que a isenção somente possa ser fruída de forma 
alternativa - ALC de FOZ DO IGUAÇU ou CIUDAD DEL ESTE - evitando-se, 
assim, a renúncia fiscal, uma vez que jsta já e iste de fato para mercadorias 
provenientes d- PARAGUAI; 

- Aperfeiçoar os controles tduanei. s, passando-se a exigir 
documento fiscal relativo às mercadorias importadas incluídas em bagagem 
acompanhada, documento esse que as empresas brasileiras são obrigadas a 
emitir. As congéneres paraguaias seriam levadas a ? ,otar idêntico procedimento, 
inclusive com as autoridades do país vizinho informando ao governo brasileiro as 
características exigidas para seus documentos fiscais; e 

- Deslocar as principais atividades fiscais da PONTE DA AMIZADE 
para o PORTAL de FOZ DO IGUAÇU, na entrada da cidade, onde seriam 
inspecionadas as bagagens de viajantes, coibindo dessa maneira o expediente 
adotado por muitos sacoleiros de efetuarem diversas viagens a CIUDAD DEL 
ESTE, no mesmo dia. dificultando sobremaneira a fiscalização . Em G1: A, 
verifica-se que a situação geográfica da cidade favorece essa solução, com 
barreiras e obstáculos já existentes configurando uma delimitação natural da 
ALC. Possivelmente, num primeiro momento, a criação da ALC de FOZ DO 
IGUAÇU provocaria um desvio do comércio de CIUDAD DEL ESTE, que teria sua 
importância reduzida nessa ath Jade Sendo obrigada, portanto, a incrementar 
outros setores da economia. Cabe lembrar que, nas proximidades de CIUDAD 
DEL ESTE, em MINGÁ-GUAZÚ, já está sendo implantado um distrito industrial, 
onde se prevê, só d3 TAIWAN, investimentos diretos da ordem de US$150 
milhões. Mas outros 'Tigres Asiáticos" também estão montando fábricas em 
MINGÁ-GUAZÚ e outras regiões do PARAGUAI, causando mais apreensão entre 
o comércio legalmente estabelecido do lado brasileiro, ante a nova ameaça de 
inundar c mercado brasileiro com artigos de baixo custo "made in PARAGUAI", 
numa configuração que pretende atender ás exigência do MERCOSUL. 

Num segundo momento, poderiam ser envidados esforços 
diplomáticos, objetivando harmonizar a política de administração das ALC 
existentes ncs dois lados da fronteira. Em uma terceira fase, quando os 
investimentos industriais e de turismo em FOZ DO IGUAÇU estiverem gerando 
empregos ar nível satisfatório, e CIUDAD DEL ESTE estiver melhor estruturada 
economicamente, ambas as ALC poderiam ser submetidas a uma redução gradual 
dos incentivos, até sua extinção. Não há, por conseguinte, a idéia de reproduzir o 
modelo da ZONA FRANCA DE MANAUS, com o estímulo à diversificação de sua 
base industrial. Em apenas dois aspectos, o projeto inova em relação ao modelo 
convencional de ALC. Em primeiro lugar, cria o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
INDUSTRIAL de FOZ DO IGUAÇU (FUNDIFI) - formado através de contribuição 
compulsória sobre o valor das mercadorias admitidas na ALC -, destinado a 
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financiar projetos industriais e turísticos no município. Os paraguaios poderiam 
também precaver-se em relação ao futuro, adotando um sistema parecido. 

Em segundo lugar, autoriza o Poder Executivo a criar um 
órgão específico para promover, orientar e coordenar a implantação e o 
funcionamento da ALC Esse dispositivo se torna necessário no caso da ALC de 
FOZ DO IGUAÇU uma vez que, contrariamente às ALC da Amazônia, que são 
subordinadas administrativamente à SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA 
DE MANAUS (SUFRAMA), não existe um órgão similar na Região Sul. Além 
disso, em virtude da prerrogativa constitucional que tem o PODER EXECUTIVO 
de oromovn mudanças em sua estrutura administrativa, o projeto em tamitaçáo 
no Congreso Nacional apenas dispõe sobre a autorização para criação do 
órgão gestor da área. 

Certamente a proposta de criação da ALC de FOZ DO 
IGUAÇU vem lastreada numa fundamentação mais consistente e melhor 
elaborada do que os demais pleitos apresentados - e recusados - até agora. O 
Governo do PARAGUAI, por sua vez, n/o poderá se opor a uma decisão que se 
destina a promover uma distribuição mais equitativa dos ganhos do comércio, o 
qual, até agora, beneficiou apenas o lado paraguaio, apesar do BRASIL contribuir 
com a parte relevante do esquema, que é o seu mercado doméstico. Os setores 
mais radicalmente contrários, tanto a CIUDAD DEL ESTE quanto a idéia da ALC, 
também encontrarão motivos para aderir à proposta, porque perceberão que 
trazer o problema para dentro da fronteira brasileira tornará possível submetê-lo a 
um esquema gradual de extinção em seus mecanismos de exceção, operação que 
não poderia ser levada a efeito dentro do espaço soberano de outro país. De todo 
modo, o processo envolve a abertura de negociações e consultas com o Governo 
paraguaio, não apenas em virtude de compromissos firmados entre os dois 
países, como também pela necessidade de acomodar os óbvios efeitos 
econômicos e sociais sobre CIUDAD DEL ESTE. Toda esta movimentação é 
acompanhada atentamente pelo Governo argentino, que vê com restrições o 
funcionamento de CIUDAD DEL ESTE, não apenas pelo que considera um efeito 
inibidor do desenvolvimento de PUERTO IGUAZU, localizada em seu território, 
como também pela associação que faz da cidade paraguaia com o comércio 
ilegal, o terrorismo e a lavagem de dinheiro. 

L3: QR3 
L5: N/JO7/00047/0910/QR3/060396 

N/JO7/00111/0910/QR3/230493 
N/J 07/00359/0910/QR3/301096 
N/JO7/00370/0910/QR3/111196 

G1: A - CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE FOZ DO IGUAÇU/PR 
G1: B - CÓPIA DO PROJETO DE LEI (PL) N° 1.735/96 
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CÂMARA A o s DISPUTADOS /£ * "3 fcs 

I • (DO SR. MAURÍCIO RE0ÜJ7OT~~ 

f 'LM 1 .1 Oi o i , / . s , , , L / -M, 

O Congresso Nacional decreta: 

Ari. I o - É criada a Z( 
-ZLC- de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, a qual 
integral do Município de meemn n^«»-

Ari. I o - É criada a Zona de Livre Comércio 
..T _ qual compreende a extensão ipio de mesmo nome. 

Art. 2o - Fica instituído regune fiscal especial para 
a ZLC de Foz do Iguaçu, definido nesta Lei, 

Parágrafo único - Podem beneficiar-se do regime 
referido no capui deste artigo as empresas autorizadas a operar na ZLC. 

i 

Art. 3o - A entrada, na ZLC, de mercadorias de 
proveniência estrangeira far-se-á com a suspensão do Imposto de 
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, convertida em 
isenção, quando forem elas destinadas a: 

I - vendas na mesma ZLC, para consumo e uso dentro de seu perímetro; 

II - beneficiamento e transformação industria] de 
matérias primas minerais e demais origens extrai ivas, bem como agrícolas e da pecuária; / 

IH - operação de atividades de turismo' e demais serviços na mesma ZLC; 

IV- exportação. L/ 

17.23.004-2, (JUN/95) 
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Art. 4o - Serão também habilitados ps interessados 
em obter a conversão em isenção dos impostos suspensos no% termos do art. 
3°, quando se tratar de 

I - bagagem acompanhada ide viajantes, 
observados os limites lixados pela Secretaria da Receita Federal, do 
Ministério da Fazenda; 

II - remessas postais para o restante do País, nas 
condições determinadas pela legislação específica. 

Art. 5o - Executados os casosi previstos nos 
artigos 3o e 4o, as mercadorias de proveniência estrangeira,, que saírem da 
71.C para o restante do Pais, estarão sujeitas á tributação np momento de 
sua internação, sendo tratadas, para efeitos fiscais e administrativos, como 
importações normais. 

Ari. 6" • As importações de mercadorias 
destinadas à ZLC ficam sujeitas aos procedimentos normais de importação, 
necessários ao desembaraço aduaneiro. 

Art. 7o - Os bens nacionais ou nacionalizados que 
entrarem na 7.1 C estarão isentos do Imposto sqbre Produtos 
Industrializados, quando destinados as atividades mdicadas mos incisos do 
art. 3n desta Lei. 

Parágrafo Único - É concedido crédito do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, relativo às matinas primas e 
demais ínsumos empregados na transformação industriai dos) bens a que se 
refere n capuí. 

Art. 8o - Excluem-se dos benefícios fiscais 
assegurados por esta Lei, os seguintes produtos: 

1 * armas e munições; 
El - veículos de passageiros, exceto ambulâncias, 

cairos funerários, carros celulares c jipes; 
III - bebidas alcoólicas, exceto! 2208.10 e 

2208 90.0100, da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias; : 

IV - produtos de perfumaria,! toucador e 
cosméticos, 

V - fumo e seus derivados. 

Art. 9o - O Poder Executivo regulamentará a 
aplicação dos regimes aduaneiros especiais das mercadorias de proveniência 
estrangeira destinadas à ZLC, bem como os dos bens que dela saüfern. / 

GEA3.17 23.004-2 • (JUN/95) 
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Ari. 10* - O Banco Central do Brasil estabelecerá 
os procedimentos cambiais aplicáveis as transações realizadas no âmbito da 
ZLC. 

Art. 11° - O limite global para as • importações da 
ZLC será determinado pelo Poder Executivo, conforme os critérios 
aplicados em relação ás demais Zonas de Livre Comércio autorizadas a 
funcionar no Pais. 

Art. 12° - A ZLC de Foz do Iguaçu será 
administrada por um Conselho incumbido de promover e coordenar a 
implantação da Zona. 

§ r - O Conselho de Administração será 
composto por: 

I - 2 (dois) representantes do Governo Federal; 
II - um representante do Governo Estadual; 
IH - um representante do Município. 

§ 2o - A designação, rotativa, da presidência e o 
processo decisório no âmbito do Conselho serão regulamentados pelo Poder 
Executivo, em consonância com o sistema adotado nas demais Zonas de 
Livre Comércio em operação no País. 

Art. 13° - As isenções e benefícios instituídos por 
esta Lei valerão pelo prazo de vinte e cinco anos, a contar da implantação da 
Zona 

publicação. 

contrario. 

Art. 14° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

Art, 15° - Revogam-se as disposições em 

GER 3,17.23.004.2 • (JUN/Ô5) 
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JUSTIFICAÇÃO 

Em localidades situadas próximo à fronteira e, 
especialmente em situações como a do Município de Foz de Iguaçu, em que 
a| cidade se encontra próxima à de Ciudad dei Este, no Paraguai, e à do 
Ifuerto Iguazu, na Argentina, ligadas por meio de sunples pontes 
rodoviárias, tem ocorrido esvaziamento do comércio local, cm função da 
existência de pólos de livre comércio localizados nos países vizinhos 

Esse quadro tomou-se ainda mais agudo pelo fato 
de estar-se concentrando do outro lado da fronteira um conjunto de 
atividades, inclusive as de natureza mristica, ensejadas pelo elevado e 
crescente numero de pessoas, provenientes do próprio Pai?, que se dirigem 
ao Paraguai e à Argentina, a fim de fazer compras facilitadas pela existência 
de zona franca nas cidades acima citadas. 

A maior atração exercida do lado externo da 
fronteira faz com que a queda de atividades se tome mais grave em Foz do 
Iguaçu, que, como as demais cidades limítrofes, á margem dos principais 
eixos de interação econômica positiva em território brasileiro, sofre 
particularmente com a redução do consumo, das vendas e da produção. 

O processo de dinamização de Foz do Iguaçu, com 
o advento de uma Zona de Livre Comércio, e a ser incentivado por meio da 
promoção de seus recursos turísticos e de suas vantagens para a prestação 
de serviços e para a industrialização de insumos regionais, certamente se 
refletirá em aumento da geração de riqueza na sua microregião, e no Estado 
do| Paraná como um todo, aliviando a grave escassez de emprego e de 
gefaçáo de receita fiscal que, neste momento, atingem pesadamente o 
município, sem perspectivas de reversão, se não forem estabelecidas novas 
modalidades de competição com as zonas francas internacionais vizinhas. 

Sala das Sessões, em ff de tf<L*Cf-f de 1996. 

MAmrClO REQLí] 
Deputado Federal 
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS 

PROJETO DE LEI N° 1.735/96 

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da 
Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e 
divugaçáo na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação 
de emendas,a partir de 05/12/96, por cinco sessões. Esgotado o prazo, 
não foram recebidas emendas ao projeto. 

Sala da Comissão, em 12 de dezembi j de 1996 

i i 

ANAMÉLIA RIBEIRO CORRÉIÀDÉ ARAÚJO 
w ' Secretária 

• (JUN/95) 
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COMISSÃO DE ECONOMIA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

PROJETO DE LEI N° 1.735. DE 1996 

.1 

Cria zona de livre comércio no Município 
de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, e dá outras 
providências. 

Autor Deputado Maurricio Requião 

Relator: Deputado Paulo Hiizel 

I - RELATÓRIO 

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do nobre Deputado 

Mauncio Requião, tem por finalidade criar uma área de livre comercio, sujeita a regime 

fiscal especial, no Município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, com o objetivo de 

enar condições objetivas para que o Mumcipio enfrente a competição que se origina nas 

zonas francas existentes n-s países vizinhos 

Embora o texto apresentado tenha a mesma finalidade de vários 

outros que estão tramitando nesta Casa, criando áreas de livre comercio em diversos 

municípios, o autor procurou alterar a siia redação, preocupado, talvez, em garantir a sua 

originalidade e evitar acusações de que se trata de simples copia de outros projetos 

Essa preocupação não se justifica, uma vez que, se a intenção e 

criar áreas aduaneiras especiais, deve-se buscar uma uniformidade da legislação para nfto 

criar desigualdades emre as ALCs brasileiras e para que seja possível á Secretaria da 

Receita Federal administrá-las de forma eficiente. 

Cabe ressaltar, aliás, que outra proposta do nobre pppmadi 

Mauncio Requião. criando uma ALC em Guaíra, da qual tenho a honra delambem sei 

7.23.004-2. UUN/951 
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relator, segue uma redação que se coaduna com a legislação vidente para as demais AJ.Cs 

e, portanto, c mais adequada do que a deste projeto. 

O tratamento concedido as mercadorias que entrarem na área 

sejam elas estrangeiras ou procedentes do restante do Pí.i$, embora com redação 

ligeiramente modificada, é o mesmo que se verifica em outros projetos Isso implica em 

que o controle aduaneiro é exercido em sua totalidade e e concedida a suspensão do 

imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados, que será convertida 

em isenção desde que as mercadorias sejam destinadas a determinadas atividades. 

As atividades especificadas são aquelas que possuem maiore: 

efeitos de encadeamento com a economia local e, assim, são capazes de multiplicar mau 

rapidamente os impactos positivos que se espera obter. 

Da mesma fornia, como se prevê em outros projetos e consta da 

legislação de regência das áreas de livre comércio já existentes, excluem-se dos beneficio' 

fiscais concedidos as armas e munições, os veículos de passageiros, as bebidas alcoólicas 

os produtos de perfumaria e o fumo e seus derivados 

A administração da área e atribuída a um Conselho formado poi 

representantes do Município, do Estado e do Governo Federal. A designação da 

presidência é deixada püa regulamemação e não se estabelece a quem compete s 

lesponsabilidade de fornecer o apoio material para seu funcionamento. 

O nobre autor do projeto justifica a sua necessidade para o 

Município de Foz do Iguaçu, ú partir da realidade que se verifica na região com v 

funcionamento de uma zona franca em Ciudad dei Este, no Paraguai, que tem sido 

responsável por um contínuo esvaziamento da economia local. 

II - VOTO DO RELATOR 

A criação de áreas de livre comércio tem sido um dos assumo 

que mais frequentemente são objeto de projeto de lei nesta Cusa. Observa-se que, r^su; 

/ ' > ' • 
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