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maioria, objetivam criar AJLCs em municípios de fronteira cume turma de contrai
os efeitos de áreas semelhantes existentes no exterior
A análise dessa situação mostra que, de fato. a justificativa e
valida para a maioria dos casos e, também, que não existe disponível um leque de
soluções para atacar a questão. Os demais paises utilizam-se desíf msTumento de política
econômica com êxito já há longo tempo e, certamente, não abdicarão desse dneito cm
função dos interesses brasileiros e de nossa resistência á sua utilização
Como já mencionei em outros pareceres que proferi sobre o
assunto, é inquestionável o estado de penúria que se observa nos municípios brasileiros
localizados na faixa de fronteira próximas a áreas de livre comercio de países vizinhos
O quíí se observa é que enquanto no lado estrangeiro o comercio e
pujante, as lojas estão sempre cheias e as oportunidades de emprego se multiplicam, no
lado brasileiro a atividade económica encontra-se estagnada, a.» lojas vazias e os jovens
têm que cruzar a fronteira em busca de emprego
Obviamente que a inércia do Governo brasileiro em atacar a
questão ena dificuldades para os administradores lucais que, naturalmente, não
conseguem explicar essa desigualdade para suas comunidades. A pressão dos cidadãos por
soluções se refletem nas iniciativas dos parlamentares locais de trazer a esta Cara projetos
criando áreas de livre comércio, como o que ora analisamos
Conforme mencionado anteriormente, no presente projeto
observa-se uma preocupação em apresentar uma redação distinta da que se verifica na
legislação de regência das ALCs já criadas e na maiona dos projetos atualmente
tramitando na Casa, a começar pela nomenclatura adotada, de /una de livre comércio em
substituição á área de livre comércio,
Essa preocupação, embora louvável, traz problemas para a
implantação e administração aduaneira e fiscal da área, razão por que estamos
apresentando em anexo um projeto substitutivo, cuja redação baseia-se na proposta
apresentada pelo nobre Deputado Mauncio Requião para o Município de Guaira. nc
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SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N' 1.7315, DE 1996.

Cria área de livre comercio no Município
de Foz do Iguaçu, no Estado do Parara, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta

An. Io Fica criada uma área de hvre comércio - ALC no
Município de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, com a finalidade de promover o
desenvolvimento econômico e social do município e das regiões vizinhas.
\
Parágrafo único. O regime flisal wspecial instituído por esta Lei
aplica-se, exclusivamente, á área de livre comércio a que se retere o caput deste artigo.
\

An. 2° Considera-se integrante da área de livre comercio a
superfície territorial do respectivo município.
Art 3 o As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas á área
de livre comércio serão, obrigatoriamente, destinadas às empresas autorizadas a operur
nessa área.
Art. 4a A entrada de mercadorias estrangeiras na área de livre
comércio far-se-á com a suspensão do Imposto de Importação e do Imposto sobre
Produtos Industrializados, que será convertida em isenção quando as mercadorias forem
destinadas a:
I - consumo e vendas internas na área de livre comércio;
II - benificiamento. em seu território, de pescado, pecuária, recursos minerais e
matérias-primas de ongem agrícola ou florestal;
III - agropecuária e piscicultura;
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IV - instalação e operação de serviços de turismo ou de qualquer natur
V - estocagern para comercialização no mercado externo;
VI - industrialização de produtos em seu território
Parágrafo úruco A suspensão de impostos será também convertida
cm isenção nos casos de mercadorias que deixarem a área de livre comerão como
a) bagagem acompanhada de viajantes, observados os limites
fixados pelo Poder Executivo, por intermédio da Secretaria da Receita Federal.
b) remessas postais para o restante do Pais, na« condições fixadas
pelo Decreto-lei n° 1.804, de 3 de setembro de 1980, modificadoipela Lei n° 8.383, de 20
de dezembro de 1991.
Art. 5o As importações de mercadorias díStinadas á área de livre
comercio estarão sujeitas aos procedimentos normais de importação, previamente ao
desembaraço aduaneiro.
Art. 6o A saída de mercadorias estrangeiras da área de livre
con '.cio para o restante do território nacional 6 considerada, para efeitos fiscais e
administrativos, como importação normal.
§ 1° As mercadorias estrangeiras, que s.airem da área de livre
comércio para o restante do País, estarão sujeitas a tributação no momento de sua
internação, exceto nos casos previstos no parágrafo único do art. 4o
§ 2o O imposto de importação incidira apenas sobre o valor dos
componentes importados que integrem os produtos que estejam sendo internados.
Art. T Os produtos nacionais ou nacionalizados, que entrarem na
área de livre comércio, estarão isentos do Imposto sobre Produtos industrializados, quando
destinados ás finalidades mencionadas no caput do art 4°
Parágrafo único Ficam asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados relativos as matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização dos
produtos entrados na área de livre comercio.
Art. 8o Estão excluídos dos benefícios fiscais de que tratam os
artigos 4o e 7o os produtos abaixo mencionados, compreendidos; nos capítulos e ou nas
posições indicadas na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, aprovada pela Resolução
n° 75, de 22 de abril de 1988, do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com alterações
posteriores:
a) armas e munições: capitulo 93,
b) veículos de passageiros: posição 8703 do capitulo^f exceto
ambulâncias, carros funerários, carros celulares e jipes;
(
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posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208 10 e 2208 90 0100)c)dobebidas
capítuloalcoólicas:
22;
d) produtos
perfumaria
cosméticas, posições 3303
a 3307 dodecapitulo
33. ee de toucador, preparados e preparações
e) fumo e seus derivados: capitulo 24
Art. 9o O Poder Executivo regulamentara a aplicação dos regimes
aduaneiros especiais para as mercadorias estrangeiras destinadas ia área de livre comercio,
bem como para as mercadorias dela procedentes
Art. 10 O Banco Central do Brasil nomutizara os procedimentos
cambiais aplicáveis às operações da área de livre comercio, visando favorecer o seu
comercio exterior.
Art. II O limite global para as impo nações da área de livre
comercio será estabelecido anualmente pelo Poder Executivo, ob(eivados os critérios que
julgai pertinentes, no ato em que o fizer para as der;a;<: ateus de livre comercio ji
existentes.
Aft. 12 A área de livre comércio de que trata esta Lei será
administrada por um Conselho de Administração, que devera promover e coordenar sua
implantação, adotando todas as medidas necessárias.
§ 1 ° 0 Conselho de Administração será composto por.
a) 2 representantes do Governo Federal, sendo um especialista em
controle e vigilância aduaneira;
b) I representante do Governo Estadual; e
O I repr?5êr:umte do Município
§ 2* Até que se complete o processo de implantação da ALC,
respeitado o limite máximo de dois anos, a presidência do Conselho será exer i , por um
representante do Governo Federal e, após esse prazo, pelo repiesentante do Governo
Estadual,
§ 3 o Caberá ao Município fornecer o apoio administrativo c os
recursos materiais e humanos necessários ao funcionamento do Conselho de
Administração. •
Art, 13 A Secretaria da Receita Federal exercerá a vigilância c a
repressão ao contrabando e ao descaminho na área de livre comercio, sem prejuízo da
competência do Departamento de Policia Federal.
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Parágrafo único O Poder Lxecutivo devera assegurar os recursos
materiais e humanos necessários aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro da área
de livre comercio.
Art. 14 As isenções e benefícios instituídos por esta Lei serão
mantidos pelo prazo de vinte e cinco anos
Art. 15 Esta Lei entra ern vigor na data do sua publicação
Art. 16 Revogam-se as disposições em contrario
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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, II, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na
Ordem do Dia das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 04/04/97, por cinco sessões

Esgotado o prazo, não foram

recebidas emendas ao substitutivo

Sala da Comissão, em 14 de abril de 1997

ANAMÉLIA RIBEIRO CORREIA DÉARAÚJO?
Secretaria
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