
 
Projeto de Lei n.º 184/2020  

Emenda n.º ___ 
Deputada Luciana Genro 

 
 

Altera texto do art. 11, do Projeto de Lei n.º          
184/2020, para dar tratamento diferenciado a      
artigos de luxo. 

 
 
Art. 1º O inciso I, do art. 11, do Projeto de Lei nº 184/2020, passa a ter a seguinte                   

redação: 
    

“I - ……….….. 
………....…….. 
 
‘Art. 12. …….. 
…..……….….. 
II - ...…….…... 
………....…….  
a) ...…….…..... 
………....…….  
2 - bebidas (exceto águas minerais, sucos de frutas não fermentados, néctares,            
refrescos e bebidas de frutas, sem adição de álcool, e bebidas alimentares à base de               
soja ou de leite);  
………....…… 
9 - artigos de antiquários; 
10 - aviões e helicópteros; 
11 - artigos de joalheria e bijuteria; 
12 - piscina de fibra de vidro; 
13 - fogos de artifício;  
14 - automóveis avaliados em mais de 7000 UPF-RS, de acordo com a Tabela FIPE,               
desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas; 
15 - motocicletas avaliadas em mais de 3000 UPF-RS, de acordo com a Tabela FIPE,               
desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. 
………....…… 
§ 7º Nas operações e prestações a que se refere a alínea a, do inciso II, o imposto não                   
será objeto de novas concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou            
financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou             
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outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga             
tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota estabelecida. 

§ 8º As isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros a que se refere o               
§ 7o que ainda estejam em vigor quando da publicação desta Lei ficam revogadas a               
partir de 1º de janeiro de 2022, exceto as concedidas cumulativamente sob condição e              
prazo certo. 

§ 9º O disposto nos §§ 7º e 8º não se aplica aos itens 3, 7 e 2 (este, apenas no que se                       
refere ao vinho), e, quanto ao item 8, aplica-se apenas à prestação de serviço de               
televisão por assinatura.’” 

 

JUSTIFICATIVA 

A presente emenda dá tratamento especial para artigos de luxo, colocando-os na faixa             
de alíquota de 25% e impedindo que benefícios fiscais reduzam a sua alíquota efetiva, usando               
como referência o mesmo tratamento dado pela legislação federal às desonerações do ISS. 

A emenda ainda limita os benefícios atuais a esses produtos ao exercício de 2022,              
impedindo novas concessões. Para fins de garantir a segurança jurídica, as desonerações            
onerosas foram excetuadas do texto. 

Sala das Sessões, em 9 de setembro de 2020. 
 
 

Deputada Luciana Genro. 
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