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VASCONCELLOS ABSY, F. A incidencia das contribui~oes sociais de PIS e Cofins 
sobre valores recebidos a titulo de juros sobre o capital proprio. 

RESUMO 

Am~lise da tributagao dos Programas de lntegragao Social e de Formagao do 
Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep) e Contribuiyao para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins} sabre valores recebidos a titulo de juros sabre o capital 
proprio, os quais ganharam papel de destaque no dia-a-dia dos debates tributaries ha 
alguns anos apenas, mais especificamente a partir de 1996, em decorrencia do 
tratamento fiscal diferenciado que lhes foi garantido pela Lei no 9.249/95, que passou a 
trata-los como dedutiveis para fins de apurayao do impasto de renda e da contribuigao 
social. Discorre sabre o entendimento da natureza dos juros sabre o capital proprio e a 
incidencia do PIS e Cofins sabre os valores recebidos a titulo destes sob o enfoque 
critico da edigao do Decreta no 5.164, de 30 de julho de 2004, o qual o Poder Executive 
passou a tributar pelo PIS e Cofins o recebimento de juros sabre o capital proprio; com 
base em bibliografia especifica, artigos de contabilidade e de direito tributario, acerca 
dos juros sabre o capital proprio e o PIS e a Cofins, alem de outras fontes de consulta e 
de pesquisa como as legislagoes pertinentes ao tema escolhido. Apoia-se a 
necessidade da analise do tema, de modo a possibilitar uma conclusao sabre qual e a 
verdadeira natureza dos juros sabre o capital proprio e, feito isso, verifica-se que e 
possivel enquadra-los na exclusao da tributagao pelas contribuigoes do PIS e da 
Cofins. 

Palavras-chave: Contribuigoes Sociais; Legislagao; Natureza Juridica. 
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1 INTRODUCAO 

A figura dos juros sabre o capital proprio foi introduzida pela Lei no 9.249, de 26 

de dezembro de 1995, sendo esta uma novidade que ate entao somente era prevista 

com rela<;ao as sociedades cooperativas. Alem disso, o objetivo da lei supracitada foi o 

de substituir a corre<;ao monetaria do balan<;o, extinta pela mesma lei. 

Desta forma, o art. go da Lei no 9.249/95 trata da possibilidade da pessoa 

juridica remunerar os participantes no seu capital social atraves do pagamento de juros, 

e nao de dividendos. 

Com a edi<;ao do Decreta no 5.164, de 30 de julho de 2004, o Poder Executive 

passou a tributar pelo PIS e Cofins o recebimento de juros sabre o capital proprio. 

Este trabalho academico visa explicar a situa<;ao de inseguran<;a que a 

institui<;ao do PIS e da Cofins sabre valores recebidos a titulo de juros sabre o capital 

proprio gerou no empresariado nacional, tendo como objetivo subsidiar o entendimento 

da natureza dos juros sabre o capital proprio e a incidemcia do PIS e Cofins sabre os 

valores recebidos a titulo destes. 

Por ultimo, ressalta-se que este estudo foi desenvolvido, basicamente, em tres 

partes. A primeira parte discorre sabre o historico legislative do PIS e da Cofins, sendo 

este tema subdividido na sistematica cumulativa do PIS e da Cofins, na sistematica nao 

cumulativa antes da Emenda Constitucional no 42/03 e na sistematica nao cumulativa 

apos a mencionada Emenda Constitucional. A segunda parte analisa a origem e a 

natureza jurfdica dos juros sabre o capital proprio. A terceira parte verifica a incidemcia 

dos juros sabre o capital proprio no ambito do PIS e da Cofins. 
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2 HISTORICO LEGISLATIVO DO PIS E DA COFINS 

Para melhor entendimento do atcance da nova sistematica de apura~ao do PIS 

e da Cofins, toma-se necessaria realizar urn breve hist6rico da legisla~ao que regulou a 

materia em tres fases: cumulativa; nao cumulativa antes da Emenda Constitucional 

(EC) no 42/03; nao cumulativa ap6s a EC no 42/03. 

2.1 SISTEMATICA CUMULATIVA 

Na sua reda~ao primitiva, cuidando das contribui~oes sociais, o artigo 195 da 

Constitui~ao Federal (CF) prescrevia que "a seguridade social sera financiada por toda 

a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos 

provenientes dos or~amentos da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municipios, e das seguintes contribui~oes sociais: I - dos empregadores, incidente 

sobre a folha de salarios, o faturamento e o Iuera" (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 

2006). 

Nesse contexto, foi instituida a Cofins, pela Lei Complementar (LC) no 70/91, a 
allquota de 2%, e recepcionada a LC no 7/70, instituidora do PIS, a aliquota de 0,75%, 

posteriormente alterada para 0,65% pela Lei no 9. 715/98. (BRAGA; LOPES FRAN HAN!, 

2004, p. 101) 

A LC no 70/91, dispos no artigo. 1 o: 

Sem prejulzo da cobranc;a das contribuic;oes para o Programa de lntegrac;ao Social (PIS) e para 
o Programa de Formac;ao do Patrimonio do Servidor Publico (Pasep), fica instituida contribulyao 
social para financiamento da Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da 
Constituic;ao Federal, devida pelas pessoas jurldicas inclusive a elas equiparadas pela 
legislac;ao do impasto de renda, destinadas exclusivamente as despesas com atividades-fins 
das areas de saUde, previdencia e assistencia social. (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006} 

0 artigo 2° desse mesmo veiculo normativo estatuiu que "A contribui~ao de que 

trata o artigo anterior sera de dois por cento e incidira sabre o faturamento mensal, 

assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e 

servi~os e de servi~ de qualquer natureza." (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006) 
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De acordo com Leonardo FURTADO LOUBET (2005, p. 773), a LC no 70/91 foi 

foco da primeira a<;ao declarat6ria de constitucionalidade submetida ao crivo da Excelsa 

Corte. Nessa actio, o Supremo Tribunal Federal pronunciou a validade da legisla<;ao 

supracitada, no que tange a base de calculo, ao equiparar faturamento a receita bruta. 

Desta forma, declarando a Corte Suprema a constitucionalidade da exa<;ao, 

sedimentou-se a materia, tendo a Cofins por base de calculo o faturamento mensa!, 

assim entendido a receita bruta das atividades operacionais das empresas, tais como 

vendas de mercadorias, de mercadorias e servi<;os e de servi<;o de qualquer natureza. 

Ocorre que, posteriormente, foi editada a Me did a Provis6ria (M P) no 1. 724/98, 

convertida na Lei no 9.718/98. Esta lei ampliou, por meio de seu artigo 3°, a seguir 

transcrito, a base de calculo do PIS e da Cofins, dando novo sentido ao conceito de 

faturamento, nao obstante a falta de previsao constitucional para tanto. (ANAN JUNIOR; 

MARTINEZ, 2004, p. 72) 

Art zo As contribuic;oes para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas juridicas de 
direito privado, serao calculadas com base no seu faturamento, observadas a legisla~ao vigente 
e as altera~es introduzidas por esta lei. 
Art 3° 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da pessoa 
juridica. 
§ 1° Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sen do 
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classifica~ao contabil adotada para as 
receitas. (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006) 

Por fim, este instrumento legal estabeleceu em virtude do comando do artigo so, 

a aliquota de 3% para a Cofins. 

Ressalta-se que tao-logo veio a conhecimento publico, a Lei no 9.718/98 foi 

objeto de severas criticas, o que motivou inumeras demandas judiciais tendentes a 

questionarsua validade (FURTADO LOUBET, 2005, p. n4). 

Ou seja, segundo Pedro ANAN JUNIOR e Maria Beatriz MARTINEZ (2004, p. 

72}. desvirtou-se totalmente o conceito de faturamento eo PIS e a Cofins deixaram de 

incidir sabre a receita bruta das atividades operacionais das empresas. tais como 

vendas de mercadorias. de mercadorias e servi<;os e de servi<;o de qualquer natureza, e 

passaram a incidir sabre a receita total. 
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2.2 SISTEMATICA NAO CUMULATIVA ANTES DA EC No 42/03 

Em 30 de agosto de 2002 sobreveio aMP no 66, posteriormente convertida na 

Lei no 10.637/02, alterando a sistematica de apura<;ao do PIS de cumulativa, a partir do 

mes-competencia dezembro de 2002, majorando sua aliquota para 1,65%. Em 31 de 

outubro de 2003, como advento daMP no 135/03, posteriormente convertida na Lei no 

10.833/03, a mesma sistematica de apura<;ao dita nao cumulativa criada para o PIS, foi 

aproveitada para a Cofins, que teve sua aliquota majorada para 7,6% a ser observada 

desde o mes de competencia fevereiro de 2004. (BRAGA; LOPES FRANHANI, 2004, p. 

102) 

Consequentemente, em ambos os casas houve urn aumento de 153,33%. 

Destaca-se que o fato gerador do PIS e da Cofins, nos termos das mencionadas 

normas legais e o mesmo da Lei no 9. 718/98, ou seja, e o faturamento mensa!, que 

compreende a receita da venda de bens e servi9os e todas as demais receitas 

auferidas pela sociedade, permitindo algumas dedu9oes da base de calculo, tais como 

as vendas canceladas, os descontos incondicionais, as receitas nao operacionais, etc. 

(ANAN JUNIOR; GRANDINO LATORRE, 2005, p. 350) 

Ressalta-se que o principal objetivo da edi~o das MPs no 66/02 e no 135/03, 

convertidas respectivamente nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, foi justamente ode 

estimular a eficiencia economica gerando condi96es para urn crescimento mais 

acelerado da economia brasileira, com o que a nao-cumulatividade das referidas 

cantribui96es visau, em ultima analise, a corrigir distor96es relevantes decarrentes da 

cabran9a cumulativa dos referidos tributos, como, p. ex., a indu<;ao a uma verticaliza<;aa 

artificial das empresas, em detrimento da distribui<;ao da produ<;ao por urn numero 

maiar de empresas mais eficientes. (ZANETTI MARQUES CARNEIRO, 2005, p. 35) 

Basicamente, a nao-cumulatividade representa a possibilidade de a cantribuinte 

creditar-se do valor de Impasto sabre Produtas lndustrializados (IPI), Impasto sabre 

Circula9ao de Mercadorias e Presta9ao de Servi9os (ICMS), PIS e Cofins relativamente 

aqueles produtos e servi9os que ja sofreram a incidencia do tributa em apera96es 

anteriares, visanda em ultima analise desanerar a cadeia produtiva. Trata-se, desta 
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forma, de mecanismo que permite ao contribuinte, em cada nova operagao, creditar -se 

no quantum debeatur com os creditos decorrentes do mesmo tributo pago em 

operagoes anteriores. Contabilmente realiza-se mediante o encontro de contas de 

debito e credito, extraindo-se desse confronto o quanta a ser pago ou ate mesmo a nao 

ser pago, transferindo-se o credito para a nova incidencia. (ZANETTI MARQUES 

CARNEIRO, 2005, p. 33-34) 

"Merece destaque o fato de que OS creditos gerados pelo contribuinte nao 

representam receita bruta tributavel pelas contribuigoes. Par outro lado, nao sao 

passiveis de atualizagao monetaria, tampouco de incidencia de juros Selic." (ANAN 

JUNIOR; GRANDINO LATORRE, 2005, p. 350) 

Segundo GONINI BENiCIO e BENiCIO JUNIOR (2005, p. 743), o principia da 

nao-cumulatividade dos impastos surgiu na Franga em 1954, com a reforma fiscal 

realizada para desonerar a produgao, com a incidencia cumulativa de impastos, 

originando o Impasto sabre o Valor Agregado (IVA). 0 Brasil foi o terceiro pais do 

mundo a introduzir, no seu sistema tributario, urn impasto do tipo IVA, antes mesmo que 

este fosse generalizado na Europa. Trata-se de Impasto sabre Consumo, precursor do 

atual IPI, adaptado em 1958, e posteriormente o Impasto sabre Circularizagao de 

Mercadorias (ICM): impasto plurifasico e nao-cumulativo que veio substituir o antigo 

Impasto sabre Vendas e Consignac;ao (IVC), tambem plurifasico, mas cumulativo. 

Cabe salientar, segundo ANAN JUNIOR e GRANDINO LATORRE (2005, p. 

350-351 ). que a sistematica da nao-cumutatividade do PIS e da Cofins nao e aplicavel a 

todas as pessoas juridicas: 

... a sistematica nao cumulativa do PISIPASEP e da COFINS nao e aplicavel as pessoas 
juridicas que apurem o imposto de renda trimestral com base no lucro presumido ou arbitrado; 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples; sociedades imunes a 
impostos; operadoras de plano de saude; securitizadoras de credito; institui~oes financeiras; 
6rgaos publicos; autarquias e funda~oes publicas; as receitas decorrentes dos servivos de 
telecomunicavoes; as sociedades cooperativas; as receitas decorrentes da prestaviio de 
servivos das empresas jornalisticas e de radiofusao sonora e de sons e imagens; as receitas 
sujeitas a incidencia monofasica da contribuivao; as receitas decorrentes do Mercado 
Atacadista de Energia - MAE; e, as receitas decorrentes de servi~o de transporte coletivo 
rodoviario, metroviario, ferroviario e aquaviario de passageiros. 



6 

2.3 SISTEMATICA NAO CUMULATIVA APOS A EC No 42/03 

Diante da necessidade de dar continuidade na tao reivindicada refonna 

tributaria, o Poder Legislativo e o Poder Executivo vern editando sucessivas medidas 

provis6rias, instru<;oes nonnativas, leis e ate emendas constitucionais, que alteraram 

sensivelmente o sistema tributario nacional, em especial nos ultimos dois anos. Dentre 

as muitas inova<;oos consta a EC no 42, de 19 de dezembro de 2003, que entre coisas, 

atribuiu carater constitucional para a nao-cumutatividade das contribui<;oes de PIS e 

Cofins, alem de possibilitar a incidencia de contribui<;oes sabre a importa<;ao, e ainda a 

Lei no 10.865/04 resultado da conversao em lei da MP no 164/04, que instituiu novas 

modalidades de contribui<;oes (PIS - lmporta<;ao e a Cofins - lmporta<;ao). (GON!N! 

BENiCIO; BENiCIO JUNIOR, 2005, p. 742) 

Mediante a publica<;ao da EC no 42/03, foi efetivada uma refonna tributaria 

demonstrando que o legislador constituinte reformador, atendendo aos reclamos do 

Poder Executivo, ampliou a carga tributaria, ao inves de otimiza-la. (LIMA, 2004, p. 78) 

A nao-cumulatividade do PIS e da Cofins foi elevada ao nivel constitucional, 

com a edi<;ao da EC no 42/03, que, entre outros, alterou o texto do artigo 195 da CF, 

incluindo o § 12, determinando que a lei definira os setores de atividade economica 

para os quais as contribui<;oes incidentes na fonna dos incisos I, alinea b; e IV do caput, 

a seguir transcritos, serao nao cumulativas. (BRAGA; LOPES FRANHANI, 2004, p. 102) 

Art. 195. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, 
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos on;amentos da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios, e das seguintes contribuigoes sociais: 
I - do empregador, da empresa e da entidade a eta equiparada na forma da lei, incidentes 
sobre: ( ... ) 
b) a receita ou o faturamento; ( ... ) 
IV - do importador de bens ou servi{;os do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (. .. ) 
§ 12. A lei definira os setores de atividade economica para os quais as contribuivoes incidentes 
na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serao nao-cumulativas. (PRESIDENCIA DA 
REPUBLICA, 2006) 

Enquanto o texto constitucional anterior silenciava acerca da possibilidade das 

referidas contribui<;oes serem nao cumulativas, agora esse campo de atuavao no 

tocante a nao-cumulatividade esta restrito aos setores da atividade economica para os 
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quais tal sistema podera ser utilizado. Assim, a partir da EC no 42/03, o texto 

constitucional incorpora a nao-cumulatividade do PIS e da Cofins, a qual nao pode mais 

ser analisada fora do seu contexto. Vale dizer, a simples men~ao do termo "nao

cumulativas" pelo texto constitucional delimita o campo de atua~o da lei. Desta forma, 

a reda~ao constitucional dada pela EC no 42/03 (§ 12, do artigo 195), no tocante ao 

papel da lei frente a nao-cumulatividade do PIS e da Cofins, e clara e objetiva: cabe-ihe 

tao-somente a tarefa de definir os setores da atividade economica para os quais tal 

sistematica podera ser utilizada, como, inclusive, fizeram o artigo so, da lei !1° 

10.637/02, e artigo 10, da Lei no 10.833/03. (BRAGA; LOPES FRANHANI, 2004, p. 102-

106) 

Alem disso, a EC no 42/03 ampliou a competencia legislativa tributaria da Uniao 

Tributaria, ao alterar a reda~ao do inciso II do§ 2° do artigo 149 da CF e acrescentar o 

inciso Ill: (CARVALHO, 2005, p. 255) 

Art. 149. Compete exclusivamente a Uniao instituir contribui~oes sociais, de interven~ao no 
dominio economico e de interesse das categorias profissionais ou economicas, como 
instrumento de sua atua~ao nas respectivas areas, observado o disposto nos art. 146, Ill, e 150, 
I e Ill, e sem prejuizo do previsto no art 195, § 6°, relativamente as contribui¢es a que alude o 
dispositivo. ( ... ) 
§ 2° As contribui~oes sociais e de interven~ao no dominio economico de que trata o caput deste 
artigo: ( ... ) 
II- incidirao tambem sobre a importa~ao de produtos estrangeiros ou servi~os; 
Ill - poderao ter aliquotas: 
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da opera~o e, no caso 
de importa~ao, o valor aduaneiro; 
b) especifica, tendo por base a unidade de medida adotada. (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 
2006) 

Segundo Cristiano CARVALHO (2005, p. 255), acima citado, a competencia em 

tela significa mais uma tributa~o sabre o segmento das importa~oes de produtos e 

servi~os estrangeiros, visto que nao se trata apenas de uma majora~o ou altera~ao na 

estrutura das contribui~oes socials de PIS e Cofins, mas verdadeiramente a cria~ao da 

competencia para novas tributos, que nao obstante portam a mesma denomina~ao. 

No plano da legisla~o ordinaria, a Lei Federal no 10.865 de 30 de abril de 2004 

{conversao da Medida Provis6ria no 164 de 29 de janeiro de 2004) dispos sobre as 

contribui~oes de PIS e Cofins incidentes sabre a importa~ao de bens estrangeiros e 

servi~os do exterior. (MELO, 2005, p. 136) 
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"0 fato gerador das novas contribuic;oes e a entrada de bens estrangeiros no 

territ6rio nacional, bern como o pagamento, o credito, a entrega, o emprego ou a 

remessa de valores a residentes no exterior como contraprestac;ao por servic;o 

prestado." (GONINI BENiCIO; BENiCIO JUNIOR, 2005, p. 751) 

Ressalta-se que a Lei no 10.865/04 introduziu outras alterac;oes na sistematica 

nao cumulativa dessas contribuic;oes, limitando o elenco dos creditos passiveis de 

ensejar o abatimento. (SILVA MARTINS; SOUZA, 2005, p. 151) 

Assim, as previsoes relativas aos creditos das contribuic;Oes de PIS e Cofins, 

tais como previam as Leis no 10.637/02 e 10.833/03, foi retirado do texto o direito aos 

creditos sabre determinadas despesas, a saber: as despesas financeiras decorrentes 

de empn3stimos e financiamento, podendo o Poder Executive autorizar o desconto de 

creditos nos percentuais que ele estabelecer, inclusive de residentes ou domiciliados no 

exterior; a despesa de depreciac;ao e amortizac;ao de bens adquiridos ate 30 de abril de 

2004, s6 geram credito ate 1° de setembro de 2004; somente as despesas de 

depreciac;ao de bens adquiridos a partir de 1 o de maio e que geram credito ao 

contribuinte; as despesas de depreciagao de bens reavaliados nao geram direito ao 

credito; e, as despesas de aluguel ou arrendamento mercantil de bens ou direitos que ja 

tenham integrado o patrimonio da pessoa juridica nao tambem geram credito. (ANAN 

JUNIOR; GRANDINO LATORRE, 2005, p. 351) 

Em relagao as pessoas juridicas nao sujeitas a sistematica nao-cumulativa, a 

Lei no 10.865/04 incluiu as seguintes hip6teses: receitas decorrentes de venda de 

jomais e peri6dicos; receitas decorrentes de servic;os prestados por hospital, pronto

socorro, clinica medica, odontol6gica, de fisioterapia e de fonoaudiologia, laborat6rio de 

anatomia patol6gica, citol6gica ou de analises clinicas, de dialise, raios X, 

radiodiagn6stico e radioterapia, quimioterapia e de banco de sangue; receitas 

decorrentes de vendas de mercadorias realizadas pelas lojas francas em zona primaria 

de porto ou aeroporto, para venda de mercadoria nacional ou estrangeira a passageiros 

de viagens intemacionais, saindo do pais ou em transite; receitas decorrentes de 

prestac;ao de servic;o de transporte cotetivo de passageiros, efetuado par empresas 

regulares de linhas aereas domesticas, e as decorrentes da prestac;ao de servic;o de 
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transports de pessoas por empresas de taxi aereo; receitas auferidas por pessoas 

juridicas decorrentes da edigao de peri6dicos e de informagoes neles contidas, que 

sejam relativas aos assinantes dos servigos publicos de telefonia; receitas decorrentes 

de prestagao de servigos com aeronaves de uso agricola inscritas do Registro 

Aeronautico Brasileiro; receitas decorrentes de prestagao de servigos das empresas de 

call center, telemarketing, telecobranga e de teleatendimento em geral; receitas 

decorrentes da execugao por administragao, empreitada ou subempreitada, de obras de 

construgao civil, ate 31 de dezembro de 2006; receitas auferidas por parques tematicos 

e as decorrentes de servigos de hotelaria e de organizagao de feiras e eventos. (ANAN 

JUNIOR; GRANDINO LATORRE, 2005, p. 352) 

Por ultimo, ressalta-se o Decreta no 5.164, de 30 de julho de 2004, que reduziu 

a zero a aliquota das contribuigoes de PIS e Cofins aplicavel as receitas financeiras, 

nos seguintes termos: {BRANCO, 2005, p. 116) 

Art. 1 o Ficam reduzidas a zero as aliquotas da Contribui~ao para o PIS/PASEP e da 
Contribui~ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas 
financeiras auferidas pelas pessoas juridicas sujeitas ao regime de incidE'mcia nao-cumulativa 
das referidas contribui¢es. 
Panigrafo Onico. 0 disposto no caput nao se aplica as receitas financeiras oriundas de juros 
sobre capital proprio e as decorrentes de operavoes de hedge. (PRESIDENCIA DA 
REPUBLICA, 2006) 

lnfere-se da disposigao acima transcrita que, no entender do Poder Executivo, 

os juros sabre capital proprio (JCPs) recebidos pelo s6cio ou acionista da pessoa 

juridica constituiriam receita financeira e, como tal, estariam sujeitos a incidencia das 

contribuigoes para o PIS e para a Cofins. {BRANCO, 2005, p. 116) 
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3 JUROS SOBRE 0 CAPITAL PROPRIO 

Em 1996, no Brasil, com o advento do Plano Real, encerrou-se urn Iongo 

periodo de corre~ao monetfuia nas demonstra~oes financeiras das empresas. Em 

substitui~ao, foi constituida a figura dos juros sabre o capital proprio, que compreende o 

calculo de juros sabre o capital dos acionistas e sua apropria~ao como despesa para 

fins de calculo da tributa~ao das empresas. (LEE NESS JUNIOR; ZAN!, 2001, p. 89) 

3.1 INTRODUQAO DOS JUROS SOBRE 0 CAPITAL PROPRIO PELA LEI No 9.249/95 

Segundo BRANCO (2005, p. 116-117), o item 11 da exposi~o de motives 

editada para justificar a Lei no 9.249/95, OS JCPs foram previstos na legisla~ao tributaria 

com o proposito especifico de instituir estimulo fiscal visando o aumento da atividade 

produtiva e a redu~ao do endividamento das empresas brasileiras. 0 legislador patrio, 

sensivel aos adversos efeitos produzidos pelo artigo 4° da Lei no 9.249/95 - que 

decretou a subita extin~ao da corre~ao monetaria das demonstra~oes financeiras e 

afetou particularmente as empresas capitalizadas - houve par bern contemplar urn 

incentive fiscal que as atenuasse, admitindo a dedutibilidade de valores pagos a esse 

titulo, desde que observados os limites e condi~oes previstos nas referidas Lei. 

Desta forma, a fim de minorar os efeitos sabre os patrimonies das empresas, 

decorrentes da extin~ao da corre~ao monetaria, o artigo go da Lei no 9.249/95 

estabelece que, para efeito de apura~ao do Iuera real, a partir de 01 de janeiro de 1996, 

observado o regime de competencia, poderao ser deduzidos os juros pagos ou 

creditados individualmente a titular, socios ou acionistas, a titulo de remunera~ao do 

capital proprio, calculados sabre as contas do patrimonio Hquido ajustado e limitados a 
variagao, pro rata die, da taxa de juros de Iongo prazo (T JLP): (LEE NESS JUNIOR; 

ZANI, 2001, p. 92) 

Art. go A pessoa jurldica podera deduzir, para efeitos da apura~o do lucro real, os juros pagos 
ou creditados individualizadamente a titular, s6cios ou acionistas, a titulo de remuneravao do 
capital proprio, calculados sobre as contas do patrimonio liquido e limitados a variavao, pro rata 
dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo- T JLP. 
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§ 1° 0 efetivo pagamento ou credito dos juros fica condicionado a existencia de lucros, 
computados antes da dedu~ao dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em 
montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados. 
§ 2° Os juros ficarao sujeitos a incidencia do imposto de renda na fonte a alfquota de quinze por 
cento, na data do pagamento ou credito ao beneficiario. 
§ 3° 0 imposto retido na fonte sera considerado: 
I - antecipa~ao do devido na declara~o de rendimentos, no caso de beneficiario pessoa jurldica 
tribu1ada com base no lucro real; 
II - tributa~ao definitiva, no caso de beneficiario pessoa fisica ou pessoa juridica nao tributada 
com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no§ 4°; 
§ 4° Revogado 
§ 5° No caso de beneficiario sociedade civil de presta~o de servi~os, submetida ao regime de 
tributa~ao de que trata o art 1° do Decreto-Lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987, o imposto 
podera ser compensado com o retido por ocasiao do pagamento dos rendimentos aos socios 
beneficiarios. 
§ 6° No caso de beneficiario pessoa juridica tributada com base no lucro real, o imposto de que 
trata o § 2° podera ainda ser compensado com o retido por ocasiao do pagamento ou credito de 
juros, a titulo de remunera~o de capital proprio, a seu titular, socios ou acionistas. 
§ 7° 0 valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa juridica, a titulo de remunera~ao do 
capital proprio, podera ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art 202 da lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejufzo do disposto no§ 2°. 
§ 8° Para os fins de calculo da remunera~o prevista neste artigo, nao sera considerado o valor 
de reserva de reavalia~ao de bens ou direitos da pessoa jurldica, exceto se esta for adicionada 
na determina~ao da base de calculo do imposto de renda e da contribui~ao social sobre o iucro 
liquido. (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006) 

Os paragrafos 1 o ao 1 oo da reda~o original do referido artigo go da lei n~ 

9.249/95 (a reda<;ao supracitada ja contempla as altera<;oes pramovidas pela lei no 

9.430, de 27 de dezembro de 1996) trataram do regime juridico aplicavel aos referidos 

juros. Tal regime jurldico, dentre outras aspectos, estabelecia a vinculagao do 

pagamento destes valores a efetiva existencia de Iueras ou de Iueras acumulados antes 

do pagamento dos juras (§ 1°), a incidencia de Impasto Retido na Fonte (IRRF) a 
allquota de 15% sobre os valores pagos ou creditados (§ 2°) e a obrigatoriedade de 

adigao dos valores pagos a este titulo na determinagao da base de calculo da 

Contribui<;ao Social sabre o Luera Uquido- CSLL (§ 10). (SOUZA, 2005, p. 23) 

Posteriormente, a norma do artigo 78 da lei no 9.430/96 modificou a reda<;ao 

do § 1 o da lei no 9.249/95 para, altemativamente a existencia de "Iueras" ou de "Iueras 

acumulados", condicionar o pagamento de juros sabre o capital proprio a existencia de 

"reserva de Iueras". (SOUZA, 2005, p. 24) 

Nao basta a existencia de Iueras para que os JCPs possam ser disponibilizados 

aos respectivos titulares, s6cios ou acionistas. Referidos Iueras, ainda que acumulados 
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ou mantidos em conta de reserva, devem corresponder a pelo menos duas vezes o 

valor dos JCPs a serem pagos ou creditados. (BRANCO, 2005, p. 118) 

"Contempla ainda o § 2° do artigo go a incidencia do impasto de renda na fonte, 

a aliquota de 15% sabre os valores pagos ou creditados como JCPs, dando a entender 

que seriam receita tributavel palos que os recebam, sem contudo qualifica-la." 

(BRANCO, 2005, p. 118) 

Segundo Walter LEE NESS JUNIOR e Joao ZAN I (2001, p. 92-93) a lei faculta 

a empresa a destina~ao dos juras sabre o capital proprio. Ela podera optar pela 

altemativa de capitaliza-los e, nesse caso, havera incidencia de impasto de renda na 

fonte (IRRF) a aliquota de 15% por conta da empresa; o valor efetivo de capitalizagao 

sera, entao, equivalente aos 85% restantes. Se optar pelo pagamento, tambem haven§ 

incidencia do mesmo impasto, so que par conta do beneficiario e considerado exclusive 

na fonte para a pessoa fisica ou a juridica nao tributada com base no Iuera real ou a 

antecipagao do devido, no caso de pessoa juridica tributada com base no Iuera real. 

Concomitante a altera~ao da reda~ao supramencionada, o artigo 88, inciso 

XXVI, da Lei no 9.430/96, revogou expressamente os paragrafos 4°, go e 10 do artigo go 

da Lei no g_249/g5. lmportante ressaltar que a norma do § 10 do artigo go da Lei no 

g_24g/95, revogada pela Lei no g.4301g6, e a norma que vedava a dedugao dos valores 

pagos a titulo de juros sabre o capital proprio na determina~ao da base de calculo da 

CSLL, donde resultou a dedutibilidade fiscal de tais valores na determina~o da base 

de calculo da CSLL da fonte pagadora. (SOUZA, 2005, p. 24) 

Ou seja, ate o final de 1996, os juros sabre o capital proprio eram dedutfveis 

apenas para o calculo do impasto de renda da pessoa juridica, cuja aliquota basica era 

de 15% rna is urn adicional de 10% sabre a parcela do Iuera real que excedesse a R$ 

240 mil par a no. A partir de janeiro de 1997, a dedugao foi estendida tambem para a 

contribui~ao social sabre o Iuera liquido (8%). Assim, as pessoas juridicas passaram a 

beneficiar-se de uma redu~ao de ate 100% da carga fiscal sabre os Iueras, limitados a 

50% do Iuera efetivo. (LEE NESS JUNIOR; ZANI, 2001, p. g2) 

"Contudo, a maior novidade da Lei no g.24g1g5 foi reservada pelo § r do artigo 

go, que faculta a pessoa juridica a op~ao de imputar o montante pago a titulo de JCPs 
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ao valor dos dividendos minimos obrigat6rios previstos na Lei no 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, sem prejuizo da incidemcia do impasto de fonte." (BRANCO, 2005, 

p. 118) 

Desta forma, 0 artigo go da Lei no 9.249/95 faculta que OS juros sobre 0 capital 

pr6prio poderao ser imputados ao valor dos dividendos de que trata o artigo 202 da Lei 

no 6.404/76, que disciplina o dividendo obrigat6rio e o dividendo anual minima: (LEE 

NESS JUNIOR; ZANI, 2001, p. 93) 

Art 202. Os acionistas tern direito de receber como dividendo obrigatorio, em cada exercfcio, a 
parcela dos lucros estabelecida no estatuto ou, se este for omisso, a importancia determinada 
de acordo com as seguintes normas: 
1- metade do lucro liquido do exercicio diminuido ou acrescido dos seguintes valores: 
a) importancia destinada a constitu~ao da reserva legal {art. 193); e 
b) importancia destinada a forma~o da reserva para contingencias {art. 195) e reversao da 
mesma reserva formada em exercicios anteriores; 
II - o pagamento do dividendo determinado nos termos do inciso I podera ser limitado ao 
montante do lucro liquido do exercicio que tiver sido realizado, desde que a diferen~a seja 
registrada como reserva de lucros a realizar (art. 197); 
Ill - os lucros registrados na reserva de lucros a realizar, quando realizados e se nao tiverem 
sido absorvidos por prejuizos em exercicios subsequentes, deverao ser acrescidos ao primeiro 
dividendo declarado apos a realiza~o. 
§ 1° 0 estatuto podera estabelecer o dividendo como porcentagem do lucro ou do capital social, 
ou fixar outros criterios para determina-lo, desde que sejam regulados com precisao e minlicia e 
nao sujeitem os acionistas minoritarios ao arbitrio dos orgaos de administra~ao ou da maioria. 
§ 2° Quando o estatuto for omisso e a assembleia-geral deliberar altera-lo para introduzir norma 
sobre a materia, o dividendo obrigat6rio nao pod era ser inferior a 25% (vinte e cinco por cento) 
do lucro liquido ajustado nos termos do inciso I deste artigo. 
§ 3° A assembleia-geral pode, desde que nao haja oposi~o de qualquer acionista presente, 
deliberar a distribui~ao de dividendo inferior ao obrigat6rio, nos termos deste artigo, ou a 
reten~ao de todo o lucro liquido, nas seguintes sociedades: 
i - companhias abertas exclusivamente para a capta~ao de recursos por debentures nao 
conversiveis em a~oes; 
II - companhias fechadas, exceto nas controladas por companhias abertas que nao se 
enquadrem na condictao prevista no inciso I. 
§ 4° 0 dividendo previsto neste artigo nao sera obrigat6rio no exercicio social em que os 6rgaos 
da administraC{ao informarem a assembleia-geral ordinaria ser ele incompatlvel com a sib..la~ao 
financeira da companhia. 0 conselho fiscal, se em funcionamento, devera dar parecer sobre 
essa informactao e, na companhia aberta, seus administradores encaminharao a Comissao de 
Valores Mobiliarios, dentro de 5 (cinco) dias da realizactao da assembleia-geral, exposictao 
justificativa da informaC{ao transmitida a assembleia. 
§ 5° Os lucros que deixarem de ser distribuldos nos termos do § 4° serao registrados como 
reserva especial e, se nao absorvidos por prejuizos em exercicios subsequentes, deverao ser 
pagos como dividendo assim que o permitir a situ~o financeira da companhia. 
§ 6° Os lucros nao destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverao ser distribufdos como 
dividendos. (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006) 

"Assim, o jura sobre o capital pr6prio, ao se transformar em dividendo, pode 

beneficiar as empresas na totalidade ou pelo menos em uma parcela, com um 
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dividendo dedutivel para fins de apurac;ao do impasto de renda da pessoa juridica. No 

entanto, para a pessoa fisica os dividendos sao isentos, enquanto os JSCP sofrem a 

incidemcia do impasto de renda com retenc;ao de 15% na fonte pagadora." (LEE NESS 

JUNIOR; ZANI, 2001, p. g3) 

A aplicac;ao da disciplina legal emergente do artigo go da Lei no g_24g iniciou

se em 1.1.1gg5_ Portanto, embora possa alcanc;ar os exercicios sociais terminados a 

partir daquela data, independentemente da data em que se tenham iniciado, para 

efeitos tributarios ela somente atinge os periodos-base fiscais que comec;aram de 

1.1.1gg5 em diante. (OLIVEIRA, 1gg8, p. 116) 

3.2 NATUREZA JURiDICA DOS JUROS SOBRE 0 CAPITAL PROPRIO 

Os juros sobre o capital proprio, conforme anteriormente mencionado, nao sao 

uma criac;ao recente da legislac;ao societaria, mas uma sistematica de remunerac;ao do 

socio (acionista ou quotista), autorizada pela legislac;ao do impasto de renda pelo 

capital por ele investido. A legislac;ao fiscal instituiu regras de dedutibilidade das 

importfmcias pagas ou creditadas aos socios ou acionistas a titulo de juros sabre o 

capital proprio. A sistematica de pagamento de juros sobre o capital proprio foi institufda 

pela Lei no g_24g195, ja mencionada no topico anterior. (SALLES, 2004, p. 112) 

Ressalta-se que o artigo go da Lei no g_24g1g5, introduziu na legisla98o 

brasileira a possibilidade da pessoa juridica remunerar os participantes no seu capital 

social atraves do pagamento de juros, e nao de dividendos, que ate entao somente era 

prevista com relac;ao as sociedades cooperativas. (OLIVEIRA, 1gg8, p. 114) 

"Os dividendos, remunerac;ao por excelencia das participac;oes societarias, tern 

par substrata a existencia de lucros a serem partilhados entre os socios ou acionistas. 

Estes, portanto, por aplicarem seus capitais em investimentos de risco da empresa 

explorada pela sociedade, participam nos resultados desta atraves dos dividend as". 

(OLIVE! RA, 1gg8, p. 114) 
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A distribuigao de dividendos foi regulamentada pela Lei no 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, cujos pontos principais, segundo Jorge Augusto NOVIS NETO e 

Richard SALLO (2003, p. 136-137), sao: 

• a prioridade das agoes preferenciais na distribuigao (artigo 17); 

• as agoes preferenciais sem direito a voto adquirem esse direito caso a 

companhia, par tn3s exercicios consecutivos, deixe de pagar as dividendos 

obrigat6rios, ate que seja feito o pagamento (artigo 111 ); 

• a cada ana, nos quatro meses subsequentes ao termino do exerclcio social, 

deve ser convocada uma assembleia geral para deliberar sabre, entre outros 

temas, a distribuigao de dividendos do exerdcio anterior (artigo 132); 

• e necessaria a aprovagao de acionistas que representem pelo menos 50% 

das agoes com direito a voto para alterar o dividendo obrigat6rio (artigo 136); 

• para que as administradores possam receber participagao no Iuera da 

companhia, o estatuto da empresa deve fixar o dividendo obrigat6rio em, no 

minima, 25% do Iuera liquido (artigo 152); 

• a destinagao dos Iueras para a constituigao de reservas au a retengao deles 

nao pode prejudicar a distribuigao do dividendo obrigat6rio (artigo 198); 

• a origem dos dividendos deve ser apenas as contas de Iuera liquido ou 

Iueras acumulados au, ainda, a reserva de capital, no caso das agoes 

preferenciais (artigo 201 ); 

• o dividendo obrigat6rio pode ser fixado como uma percentagem do Iuera 

liquido au do capital social (artigo 202); 

• quando o estatuto da companhia for omisso, o dividendo obrigat6rio nao 

devera ser menor do que 25% do Iuera liquido ajustado (artigo 202); 

• a companhia pagara dividendos as pessoas que, na data definida no ato de 

declaragao do dividendo, forem proprietarias das agoes (artigo 205); 

• o dividendo devera ser pago em ate 60 dias a partir da data em que for 

declarado (artigo 205). 

No que diz respeito a distribuigao de dividendos, as principais alterac;oes 

sofridas pela Lei no 6.404176 foram determinadas pela Lei no 10.303, de 31 de outubro 
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de 2001, e representaram uma tentativa timida de conferir maior protegao aos 

acionistas preferencialistas. No artigo 17, foram incluidas as seguintes condigoes: as 

agoes preferenciais s6 podem ser negociadas se tiverem direito de participar do 

dividendo de, no minima, 25% do Iuera liquido; se tiverem direito a urn dividendo 10% 

superior ao das ag6es ordinarias; ou se tiverem os mesmos direitos conferidos as agoes 

ordinarias, no caso de venda do controle acionario ou fechamento de capital. A decisao 

do pagamento de dividendos e tomada pelo Conselho de Administragao da empresa, 

na data de declaragao de dividendo. (NOVIS NETO; SALLO, 2003, p. 137) 

De acordo com Ricardo Mariz de OLIVEIRA (1998, p. 114), os juros sao 

remunerat6rios de recursos financeiros colocados temporariamente a disposigao de 

outrem, independendo dos riscos dos empreendimentos do tomador, sendo ganhos 

pelo simples decurso do tempo, e tendo par base o proprio valor do capital entregue. 

Alem disso, os juros do artigo go da Lei no 9.249/95 assumem um carater misto, pol§ 

sao remunerat6rios do patrimonio dos s6cios ou acionistas, embora calculados sabre o 

patrimonio da pessoa juridica, mas tambem pressupaem a existencia de Iueras na 

pessoa juridica. 

Com relagao ao nome '1uros" utilizados pela Lei, segundo Roberto SALLES 

(2004, p. 113), e necessaria apontar que, em direito, o nome que se da a determinado 

instituto pouco importa. Para fins de determinagao do regime juridico, e sempre 

necessaria buscar a essencia, a despeito da denominagao que haja sido escolhida. 

Este principia esta presente na doutrina, na jurisprudencia e, ate mesmo, na legisla~ao 

tributaria, sendo o exemplo mais notavel o artigo 4° do C6digo Tributario Nacional, que 

estabelece que "a natureza juridica especifica do tributo e determinada pelo fato 

gerador da respectiva obrigagao, sendo irrelevantes para qualifica-la: I - a denominagao 

e demais caracteristicas formais adotadas pela lei; II- a destinagao legal do produto da 

sua arrecadagao" (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006). 

No que diz respeito a posigao dos tribunais nacionais, vale mencionar, tambem 

a titulo de exemplo, a posigao adotada pelo Superior Tribunal de Justiga, no julgamento 

do Agravo no 2.798/RS (SALLES, 2004, p. 113): 

Ementa 
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Direito Comercial- outorga ux6ria- devedor solidario (1iador)- contrato de mutuo (emprestimo) 
I-Na posi~ao de devedor solidario, pouco importando o nomen juris que lhe tenham atribufdo 
no pactuado, sendo casado o mutuario, inexistente a outorga ux6ria no contrato, segundo 
iterativa jurisprudencia, nula e tal garantia por infringencia do art. 235, Ill, do C6digo Civn. 
II - Decretada a carencia da a~ao para haver do executado o valor da inadimplencia do 
mutuario, pois que parte ilegitima e ainda que a fian~a fosse comercial irrelevante a distin~ao 
para fins da outorga ux6ria. 
ill - Agravo Regimental improvido. {SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI<;A, 2006) 

E, na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal tambem entende que a 

denomina~o e irrelevante, quando pasta em confronto com a essencia do instituto, 

como se percebe da ementa do Pedido de Extradi~ao no 408/ES: (SALLES, 2004, p. 

113) 

Ementa 
Extradi~ao: Alemanha. Prescr~ao: diligencia a respeito. Desnecessidade. Fato considerado 
criminoso no Brasil e no pais requerente. Lei 6.815/80, art-77, I. Compet€mcia territorial 
prorrogavel. Tomando-se absolutamente induvidoso, nao s6 ante a pena cominada ao crime 
com referencia ao qual e pedida a extradi~ao, como, ainda, em face da legisla!faO penal alema 
que a prescri!(ao nao ocorreu, e de dispensar-se a conversao do julgamento em diligencia para 
esclarecimento sobre aquele ponto, por inteiramente inutil. Se o fato e considerado crime, quer 
no pais requerente, quer no Brasil, e irrelevante que o iHcito possua ali denomina!(ao que, aqui, 
nao figura no nosso c6digo penal, pois o que importa nao e a denomina~o. mas sim saber-se 
se o fato possui tambem, no nosso c6digo penal, sua tipifica~ao. Eo que resulta do art.-77, II, 
da Lei 6.815, de 1.ago.1980. Nao e de ter-se como impeditiva da concessao da extradi!fao a 
alega!(ao de que foi ela formulada por juiz incompetente, se pretende a defesa discuU-Ia a luz 
da legisla!(ao brasfteira, a par do que, no caso, se trata de competencia territorial e, portanto, 
prorrogavel. Extradi9ao que se concede. {SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2006) 

0 tenno "juros" empregado na legisla~o brasileira serve para definir a 

remunera~ao paga pela utiliza~ao de capital de terceiros, independentemente do 

consentimento destes. Nao se confundem, pais, com Iueras, que correspondam a 
remunera~ao de capital investido na sociedade pelos pr6prios s6cios ou acionistas. 0 

C6digo Civil Brasileiro, ao tratar da f~gura dos juros no artigo 591 preve que 

"destinando-se 0 mutua a fins economiCOS, presumem-se devidOS juros, OS quais, SOb 

pena de redu~ao, nao poderao exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a 

capitaliza~ao anual" (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006). Desta forma, associa-os 

ao mutua, que como se sabe, e a opera~o de credito viabilizada mediante emprestimo 

de coisas fungiveis contratado entre partes distintas, quais sejam, mutuario e mutuante. 

(BRANCO, 2005, p. 119) 
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A luz desses conceitos, e possivel concluir desde logo que o termo "juros sabre 

o capital proprio" utilizado pela Lei no 9.249/95 serve para designar figura anomala e 

totalmente estranha ao direito privado, que nao contempla a hip6tese de pagamento de 

juros ao proprio titular do capital investido, pressupondo inexoravelmente a participac;ao 

de mais uma pessoa, denominada mutuante. (BRANCO, 2005, p. 119) 

Ainda de acordo com Vinicius Branco (2005, p. 120), a inserc;ao do termo "juros" 

na designa<;ao dos JCPs nao lhes confere, por si s6, a natureza de encargo financeiro. 

Pelo contrario, ao permitir que o valor pago sob essa rubrica fosse imputado ao do 

dividendo minima obrigat6rio, a Lei no 9.249/95 quis simplesmente dizer que, muito 

embora nao sejam fruto de opera<;ao de credito, os dividendos poderao a opc;ao da 

sociedade que paga-los, ser tratados como se juros fossem, no ambito especifico da 

legislac;ao do impasto de renda e contribuic;ao social sabre o Iuera. Do contrario, ou 

seja, se correspondessem de fato a efetivo encargo financeiro desnecessaria seria a 

edi<;ao de norma admitindo sua dedutibilidade para fins de impasto de renda, pais 

estariam automaticamente albergados pelo artigo 374 pelo Decreta no 3.000, de 26 de 

mar<;o de 1999 (Regulamento do Impasto de Renda- RIR): 

Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte sao dedutiveis, como custo ou despesa 
operacional, observadas as seguintes normas: 
1- os juros pagos antecipadamente, os descontos de Utulos de credito, e o desagio concedido 
na colocac;ao de debentures ou titulos de credito deverao ser apropriados, pro rata temporis, 
nos perfodos de apuraltcio a que competirem; 
II- os juros de emprestimos contraidos para financiar a aquisic;ao ou construc;ao de bens do 
ativo permanente, incorridos durante as rases de construltcio e pre-operacional, podem ser 
registrados no ativo diferido, para serem amortizados. 
Paragrafo unico. Nao serao dedutiveis na determinac;ao do lucro real, os juros, pagos ou 
creditados a empresas controladas ou coligadas, domiciliadas no exterior, relativos a 
emprestimos contrardos, quando, no balanc;o da coligada ou controlada, constar a existencia de 
lucros nao disponibilizados para a controladora ou coligada no Brasil. (PRESIDE.NCIA DA 
REPUBLICA, 2006) 

Nessas circunstancias, entende-se que ao instituir essa figura hibrida, o 

legislador recorreu ao disposto no artigo. 109 do C6digo Tributario Nacional, o qual 

preve que os principios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definic;ao, 

do conteudo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas nao para 

definic;ao dos respectivos efeitos tributaries (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006), 

desta forma, atribuindo aos dividendos efeitos tributaries diversos daqueles que 
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normalmente seriam produzidos. Vale dizer que, respeitadas as exigencias e limites 

legais, uma vez imputada a natureza de JCPs aos dividendos, estes passariam a ser 

dedutiveis da base de calculo do imposto de renda e da contribuir;ao social sobre o 

lucro. (BRANCO, 2005, p. 120) 

A atipica denominagao de ']uros" conferida aos JCPs nao passou despercebida 

pela doutrina, e deJa mereceu contundentes criticas. (BRANCO, 2005, p. 120) 

Segundo Alberto XAVIER (1997, p. 07), a determinar;ao da verdadeira natureza 

juridica dos JCPs tern sido dificultada pela manifesta improbidade da expressao "juros 

sobre o capital proprio". Com efeito, a remuneragao que a pessoa juridica paga ao seu 

titular, socio ou acionista, nao tern a natureza de juros. As remuneragoes em causa nao 

tern a sua origem numa operagao de credito, assim entendidas aquelas em que existe 

uma obrigagao de restituigao de somas entregues a titulo de antecipagao. E que assim 

e resultada de pretensos ']uros" serem calculados sobre o patrimonio liquido, que e 
conta do passivo nao exigivel da pessoa juridica {artigo 178, § 2°, alinea b, da Lei das 

S.A.- Lei no 6.404/76) e nao sobre uma conta do passivo exigivel, seja ele circulante 

ou a Iongo prazo, como sucederia se tivessem a natureza de juro. 

Art. 178. No balan9o, as contas serao classificadas segundo os elementos do patrimonio que 
registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situa9ao financeira da 
companhia. 
§ 1° No ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos 
elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: 
a) ativo circulante; 
b) ativo realizavel a Iongo prazo; 
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido. 
§ 2° No passivo, as contas serao classificadas nos seguintes grupos: 
a) passivo circulante; 
b) passivo exigivel a Iongo prazo; 
c) resultados de exercicios futuros; 
d) patrimonio liquido, dividido em capital social, reservas de capital, reservas de reavalia9ao, 
reservas de lucros e lucros ou prejulzos acumulados. 
§ 3° Os saldos devedores e credores que a companhia nao tiver direito de compensar serao 
classificados separadamente. (PRESIDENCIA DA REPUBLICA, 2006) 

0 § r do artigo go da Lei no 9.249 estabelece que o valor dos juros pagos ou 

creditados pela pessoa juridica, a titulo de remunerar;ao de capital proprio, podera ser 

imputado ao valor dos dividendos de que trata o artigo 202 da Lei no 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, sem prejuizo do disposto no § 2°. Ora, se o valor dos "juros" pode 
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ser imputado ao dividendo obrigatorio, isso significa que eles proprios tern a natureza 

substancial de dividendo. (XAVIER, 1997, p. 07) 

Da mesma forma e o entendimento de Andre Ricardo Passos de SOUZA (2005, 

p. 24). A evidencia juridica de que os juros sobre o capital proprio nao tern natureza de 

"juros", conforme este instituto moldado no Direito Brasileiro, esta pasta na propria 

legislac;ao de regencia dos juros sobre o capital proprio. Com efeito, "juros", segundo a 

doutrina pressupoem a utiliza<;ao de urn capital (bern ou bens) do qual o recebedor dos 

juros se priva em favor do pagador dos juros durante certo lapso temporal. Os "juros" 

representam o rendimento deste capital (bern ou bens) do qual o recebedor dos juros 

se privou, calculado (geralmente, percentualmente) em func;ao do tempo e do valor do 

capital (bern ou bens) que foi entregue ao pagador dos juros. 

No Brasil, a doutrina classica tambem definiu os "juros" como sendo urn 

acessorio da quantia principal e uma remunerac;ao que se paga em func;ao da privac;ao 

do uso do capital ou qualquer coisa durante urn certo lapso temporal, mas que nao se 

confunde com a coisa da qual advem. Atem disso, a doutrina e unanime ao afirmar que 

os juros decorrem de mera presta<;ao de capital decorrente de urn neg6cio juridico em 

que o detentor do capital priva do mesmo durante urn certo periodo de tempo e que a 

existencia dos mesmos depende da durac;ao da privac;ao do gozo do capital. (SOUZA, 

2005, p. 25) 

Ainda de acordo com Andre Ricardo de Passos SOUZA (2005, p. 26) a 

existencia dos juros sobre o capital proprio nao esta diretamente relacionada a um 

negocio juridico em que o credor se prive da posse do capital, pois o acionista que 

integraliza seus bens na sociedade ja se priva da posse dos bens utilizados na 

integralizac;ao do capital de uma sociedade no momenta em que os aporta na 

sociedade e nem por isso recebe qualquer remunerac;ao a titulo de juros, mas tao

somente os Iueras advindos do negocio a ser conduzido pela sociedade, frise-se, 

somente se os Iueras vierem a existir. 

Os juros de remunerac;ao do capital proprio dependem de aprovac;ao dos 

orgaos societarios competentes, inclusive quanta ao calculo da participac;ao individual, 

mas esses orgaos devem ser direcionados pelo estatuto ou pelo contrato social. Com 
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efeito, 0 pagamento dos juras nao e materia afeita a decisao das diretorias ou gerencias 

das sociedades, ou mesmo dos conselhos de administra9ao das companhias, da 

mesma forma que a estes colegiados nao cabe deliberar sabre a distribui9ao ou a 

reten9ao de Iueras. Quando muito, cabe-lhes propor tais efeitos a considera9ao dos 

socios ou acionistas, aos quais competem as delibera96es sabre as destina96es dos 

Iueras e dos patrimonios sociais. Portanto, ordinariamente a delibera9ao de pagar juros 

deve ser materia de decisao da assembleia geral de acionistas ou de reuniao dos 

socios, tudo conforme dispuser o estatuto ou contrato social. (OLIVEIRA, 1998, p. 116) 

0 pagamento dos juros sabre o capital depende da previa existencia de Iueras a 

serem distribuidos aos s6cios sob a forma de juras sabre o capital proprio e de 

delibera9ao societaria para ocorrer, se trata de mera op9ao dos socios para distribuir 

Iueras que ja estao acumulados na sociedade. Nao tern rela9ao direta com o negocio 

juridico do qual decorre a forma9ao da sociedade que paga os juras e pelo qua! os 

socios se privam por determinado lapso temporal. Em outras palavras, so se pagarao 

juras sabre o capital proprio se e quando a sociedade que os paga detiver em seu 

patrimonio liquido valores correspondentes a Iueras suficientes para distribuir aos seus 

socios sob a forma de juras sabre o capital proprio. (SOUZA, 2005, p. 26) 

Ao estabelecer que o pagamento dos juros sabre o capital proprio esta 

condicionado a previa existencia de Iueras, a legisla9ao conferiu tal instituto natureza 

juridica distinta da dos juros devidos a titulo de remunera9ao do capital mutuado ou 

daqueles juros devldos em razao da mora no cumprimento de qualquer obrigagao e 

distinta das demais distribui96es de Iueras praticadas pelas sociedades, criando 

instituto de contomos juridicos proprios. Destarte os juros sabre capital proprio nao se 

confundem com os "juros" decorrentes de remunef89ao do capital do qual o recebedor 

abriu mao para que o pagador utilizasse por determinado tempo, configurando-se como 

uma especie de resultado (Iuera) da companhia passive! de distribui9ao por modalidade 

propria, a qual a legisla9f!io de regencia empresta efeitos juridicos peculiares. (SOUZA, 

2005, p. 27) 
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3.2.1 Posicionamento das Autoridades Administrativas 

Apesar de parcela respeitavel da doutrina sustentar que os juros sabre capital 

proprio nao tern natureza de "juros", mas de mero resultado da companhia sujeito a 

regime especial de distribui<;ao e de tributa<;ao, as autoridades fiscais federais 

entendem que os juros sabre o capital proprio tern natureza de "jura" e como tal 

representam, portanto, uma receita ou despesa "financeira". E o que se verifica da 

reda<;ao da norma constante do caput do art. 4° da lnstruyao Normativa (IN) da 

Secretaria da Receita Federal (SRF) no 41/98, atraves da qual o Secretario da Receita 

Federal determina que "na hip6tese de beneficiario pessoa juridica o valor dos juros 

creditados ou pagos deve ser escriturado como receita, observado o regime de 

competencia dos exercicios" (RECEIT A FEDERAL, 2006). Antes mesmo da edi<;ao da 

IN/SRF no 41/98, ainda em 1996, o Secretario da Receita Federal ao editar a IN/SRF n" 

11 ja tratou os juros sabre o capital proprio como despesa ou receita financeira, para 

fins de dedu<;ao ou oferecimento a tributa<;ao, conforme o caso. (SOUZA, 2005, p. 28) 

Art 29. Para efeito de apura~ao do Iuera real, observado o regime de competencia, poderao ser 
deduzidos os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, s6cios ou acionistas, a 
titulo de remunera~ao do capital proprio, calculados sobre as contas do patrimonio lfquido e 
limitados a varia~ao, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo- T JLP. 
§ 1° A op~ao da pessoa juridica, o valor dos juros a que se refere este artigo poden'i ser 
incorporado ao capital social ou mantido em conta de reserva destinada a aumento de capital. 
§ 2° Para os fins do calculo da remunera~ao prevista neste artigo, nao sera considerado, salvo 
se adicionado ao Iuera liquido para determina~o do Iuera real e da base de calculo da 
contribui~ao social sobre o lucro, valor: 
a) da reserva de reavalia~ao de bens e direitos da pessoa jurfdica; 
b) da reserva especial de que trata o art. 428 do RIR/94; 
c) da reserva de reavalia~o capitalizada nos termos dos arts. 384 e 385 do RIR/94, em rela«;ao 
as parcelas nao realizadas. 
§ 3° 0 valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, nao podera exceder, pam 
efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinquenta por cento de urn dos seguintes 
valores: 
a) do lucro Hquido correspondente ao periodo-base do pagamento ou credito dos juros, antes 
da provisao para o impasto de renda e da dedu~ao dos referidos juros; ou 
b) dos saldos de lucros acumulados de periodos anteriores. 
§ 4° Os juros a que se refere este artigo, inclusive quando exercida a op~o de que trata o § 1° 
ou quando imputados aos dividendos, auferidos por beneficiario pessoa juridica submetida ao 
regime de tributa~ao com base no: 
a) lucro real, serao registrados em conta de receita financeira e integrarao lucro real e a base de 
calculo da contribui~ao social sobre o lucro; 
b) lucro presumido ou arbitrado, serao computados na determinayao da base de calculo do 
adicional do impasto. 
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§ 5° Os juros serao computados nos balanvos de suspensao ou reduvao (art. 1 0) 
§ 6° Os juros remunerat6rios ficarao sujeitos a incidencia do imposto de renda na fonte a 
aliquota de quinze por cento, na data do pagamento ou credito. 
§ 7° 0 imposto de rend a incidente na fonte: 
a) no caso de beneficiario pessoa juridica submetida ao regime de tributa~o com base no lucro 
real, sera considerado antecipa9ao do devido na declara~o de rendimentos ou compensado 
com o que houver retido por ocasiao do pagamento ou credito de juros, a titulo de remuneravao 
do capital proprio, a seu titular, s6cios ou acionistas. 
b) sera considerado definitivo, no caso de beneficiario pessoa fisica ou pessoa juridica nao 
submetida ao regime de tributaftao com base no lucro real, inclusive isenta; 
c) no caso de beneficiaria sociedade civil de prestaftao de serviftOS, submetida ao regime de 
tributaftao de que trata o art 1° do Oecreto-tei n° 2.397, de 1987, podera ser compensado com o 
retido por ocasiao do pagamento de rendimentos a seus s6cios ; 
d) devera ser pago ate o terceiro dia util da semana subsequente a do pagamento ou credito 
dosjuros. 
§ 8° A pessoa juridica que exercer a op9ao de que trata o § 1° assumira o onus do impasto 
incidente na fonte sobre os juros. 
§ go 0 valor do impasto sera determinado sem o reajuste da respectiva base de calculo e nao 
sera dedutfvel para fins de apurac;ao do lucro real e da base de calculo da contribuiftao social 
sabre o lucro. 
§ 10. 0 impasto incidente na fonte, assumido pela pessoa juridica, sera recolhido no prazo de 
quinze dias contados do encerramento do perlodo-base em que tenha ocorrido a deduftaO dos 
juros, sendo considerado: 
a) definitivo, nos casas de beneficiario pessoa fisica ou juridica nao submetida ao regime de 
tributaftao com base no Iuera real, inclusive isentas; 
b) como antecipaftao do devido na declarac;ao, no caso de beneficiiuio pessoa juridica 
submetida ao regime de tributa~o com base no lucro real. 
§ 11. Na hip6tese da alinea "bn do § anterior, a pessoa juridica beneficiaria devera registrar, 
como receita financeira, o valor dos juros capitalizados que lhe couber e o do imposto de renda 
na fonte a compensar. 
§ 12. 0 valor do imposto registrado como receita podera ser excluido do Iuera llquido para 
determinac;ao do lucro real. (RECEIT A FEDERAL, 2006) 

Nesse sentido, entende-se que se o beneficiario for pessoa juridica tributada 

pelo Iuera real, o montante recebido a titulo de juros sabre capital proprio devera ser 

registrado contabilmente como receita financeira, de forma a integrar a apura<;ao do 

IRPJ e da CSLL. A mesma lnstru9ao Normativa, logo em seguida, ainda dispoe a 

respeito da contabiliza<;ao dos juros sabre capital pagos por pessoa juridica, os quais 

deverao ser contabilizados como despesas financeiras: (ANAN JUNIOR; GRANDINO 

LA TORRE, 2005, p. 354) 

Art. 30. 0 valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa juridica, a titulo de remunerac;ao do 
capital proprio, podera ser imputado ao valor dos dividendos de que trata o art. 202 da Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuizo da incidencia do imposto de renda na fonte. 
Paragrafo unico. Para efeito de dedutibilidade na determinac;ao do lucro real, os juros pagos ou 
creditados, ainda que imputados aos dividendos ou quando exercida a opc;ao de que trata o § 
1° do artigo anterior, deverao ser registrados em contrapartida de despesas financeiras. 
(RECEITA FEDERAL, 2006) 
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T amanda par base as regras expostas, verifica-se que a norma instituidora de 

remuneragao do capital proprio possui carater eminentemente fiscal, vez que serve para 

beneficiar uma parcela dos lucros ou dividendos das empresas, atraves da dedugao (au 

exclusao) destas das bases de calculo do impasto de renda da pessoa juridica e da 

contribuigao social sabre o Iuera liquido. Esta foi a forma encontrada pelo legislador 

ordinaria para substituir, e via de regra recompensar, o contribuinte ante a revogagao 

da corregao monetaria das demonstragoes financeiras. (CANAZARO, 2005, p. 33) 

Ainda, destaca-se que a nova metodologia introduzida pela supramencionada 

regra, inexistiu alteragao na forma de pagamento dos dividendos prevista na Lei no 

6.404/76. 0 que ocorreu foi uma alteragao no momenta do pagamento - ja que, pelo 

procedimento introduzido atraves da Lei no 9.249/95, passa a ocorrer uma simples 

distribuigao precoce de Iueras atraves da antecipagao no pagamento dos dividendos, 

pracedimento este confirmado pela faculdade atribuida aos juras sabre o capital proprio 

no sentido de estes serem diretamente imputados aos dividendos, nao integrando, 

tambem o resultado (operacional) do exercicio. (CANAZARO, 2005, p. 33) 

Ressalta-se tambem que a contabilizagao dos juros sabre capital proprio como 

despesas financeiras, como determinado pela legislagao, implica graves prejulzos a 
comparabilidade das demonstragoes contabeis, ja que, como esses juras sao 

facultativos, algumas empresas as contabilizam e outras nao. Alem disso, a 

comparabilidade fica ainda mais prejudicada com limitac;ao de seu valor a metade dos 

saldos iniciais de Lueras Acumulados e Reservas de Lueras, fazendo com que algumas 

empresas nao possam considera-los em sua integralidade. (IUDiCIBUS; MARTINS; 

GELBCKE, 2003, p. 328) 

Desta forma, para amenizar tais distorc;oes, a Comissao de Valores Mobiliarios 

apravou a Deliberagao no 207, de 13 de dezembro de 1996, que dispoe 

especificamente sabre a contabilizagao dos juros sabre o capital proprio previstos na 

Lei no 9.249 de 1995. (BRANCO, 2005, p. 122) 

0 Presidente da Comissao de Valores Mobiliarios - CVM torna publico que o Colegiado, em 
sessao realizada nesta data, e com fundamento no disposto no artigo 22, pan:lgrafo Cmico, 
inciso IV, da Lei n° 6.385, de 07 de dezembro de 1976 e no artigo 177, paragrafos 2° e 3°,da Lei 
n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, deliberou: 
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I. Os juros pagos ou creditados pelas companhias abertas, a titulo de remunera<;ao do capital 
proprio, na forma do artigo go da lei n° g_24g[g5, devem ser contabilizados diretamente a conta 
de lucros Acumulados, sem afetar o resultado do exercicio. 
II. Os juros recebidos pelas companhias abertas, a titulo de remunera<;ao do capital proprio, 
devem ser contabilizados da seguinte forma: 
a) como credito da conta de investimentos, quando avaliados pelo metodo da equivalencia 
patrimonial e desde que os juros sobre o capital proprio estejam ainda integrando o patrimonio 
Hquido da empresa investida ou nos casos em que os juros recebidos ja estiverem 
compreendidos no valor pago pela aquisi<;ao do investimento; e 
b) como receita, nos demais casos. 
Ill. Os juros sobre o capital proprio que forem utilizados para aumento de capital ou para 
manuten<;ao em reserva, na forma do paragrafo go do artigo go da Lei n° g_24g, deverao ser 
destinados a partir da conta de Lucros Acumulados e registrados em conta especifica de 
Reserva de Lucros ate a sua capitaliza~o. 
IV. 0 imposto de renda na foote, assumido pela empresa e incidente sobre os juros utilizados 
na forma do item Ill, devera ser reconhecido, como despesa, diretamente na demonstra<;ao do 
resultado do exercicio. 
V. Os juros pagos ou creditados somente poderao ser imputados ao dividendo mfnimo, previsto 
no artigo 202 da Lei 0° 6.404176, pelo seu valor liquido do imposto de renda na foote. 
VI. Em nota explicativa as demonstra~es financeiras e as informa<;oes trimestrais (ITR's) 
deverao ser informados os criterios utilizados para determina~o desses juros, as politicas 
adotadas para sua distribui{:ao, o montante do impasto de renda incidente e, quando aplicavel, 
os seus efeitos sobre os dividendos obrigatorios. 
VII. 0 disposto nesta Deliberar;;ao aplica-se, exclusivamente, as demonstra<;oes financeiras 
elaboradas na forma dos artigos 176 e 177 da Lei n° 6.404176, nao implicando altera<;ao ou 
interpreta<;ao das disposi~es de natureza tributaria. 
VIII. Caso a companhia opte, para fins de atendimento as disposi<;6es tributarias, por 
contabilizar os juros sobre o capital proprio pagoslcreditados ou recebidos/auferidos como 
despesa ou receita financeira, devera proceder a reversao desses valores, nos registros 
mercantis, de forma a que o lucro liquido ou o prejuizo do exercicio seja apurado nos termos 
desta Delibera<;ao. 
IX. A reversao, de que trata o item anterior, poden~ ser evidenciada na ultima linha da 
demonstra<;ao do resultado antes do saldo da conta do lucro liquido ou prejuizo do exercicio. 
X. Esta Oelibera~o entra em vigor na data da sua publica~o, aplicando-se os seus efeitos aos 
exercicios sociais iniciados em janeiro deste ano. (COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS, 
2006) 

Assim sendo, a CVM, atraves da Delibera~o no 207/96, determinou que as 

companhias abertas que contabilizam JCPs como despesas financeiras para fins de 

dedutibilidade fiscal ficam obrigadas a efetuar a reversao do seu valor antes do saldo 

da conta de Iuera liquido au prejuizo do exercicio. E como esses juras sao, na verdade, 

distribuic;ao do Iuera aos s6cios, o mais indicado, para fins de divulgac;ao, e que esse 

valor, e sua reversao, simplesmente nao sejam evidenciados na Demonstrac;ao do 

Resultado, e sim apenas na Mutac;ao do Patrimonio Uquido (Lueras Acumulados), 

como uma forma de distribui~o do resultado; esse pracedimento evita, inclusive, a 

distorc;ao do resultado operacional e o das despesas financeiras na Demonstrac;ao do 

Resultado. (IUDiCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2003, p. 328) 
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Conforme a norma editada pela CVM supracitada, os juros recebidos pelas 

companhias abertas, a titulo de remuneragao do capital proprio, devem ser 

contabilizados da seguinte forma: como credito da conta de investimentos, quando 

avaliados pelo metoda da equival€mcia patrimonial e desde que os juros sabre o capital 

proprio estejam ainda integrando o patrimonio liquido da empresa investida ou nos 

casas em que os juros recebidos ja estejam compreendidos no valor pago pela 

aquisigao do investimento; e como receita, nos demais casas. (HIGUCHI, 2005, p. 95) 

Destaca-se que a Comissao de Valores Mobiliarios atua no sentido de 

esclarecer alguma controversia ou omissao referente a Lei no 6.404/76. (NOVIS NETO; 

SALLO, 2003, p. 137) 

Constata-se a divergencia de pontos de vista entre as autoridades fazendarias 

e as autoridades de fiscalizagao do mercado mobiliario quando se posicionam de forma 

completamente distinta no que tange a natureza e, por conseguinte, os efeitos 

tributaries do pagamento dos juros sabre o capital proprio para o pagador e recebedor 

de tais valores. As autoridades fazendarias entendem que os juros sabre o capital 

proprio tern natureza de "juros" e, portanto, sao "receitas financeiras" do contribuinte, 

razao pela qual a sua tributagao deve obedecer a sistematica das "receitas financeiras". 

Todavia, a CVM deixou claro que os juros sabre o capital proprio constituem resultados 

da companhia sujeitos a regime especial de distribuigao que serao registrados como 

receita ou nao pelo recebedor a depender de serem os investimentos geradores dos 

juros sabre o capital proprio avaliados pelo metoda da equivalencia patrimonial ou do 

custo de aquisigao, e que os ajustes fiscais devem ser feitos a parte para que nao se 

prejudiquem as demonstragaes financeiras da companhia pagadora ou recebedora. 

(SOUZA, 2005, p. 29) 

Advirta-se que ao determinar a contabilizagao como receita dos JCPs recebidos 

por forga de investimentos nao avaliados pelo metoda de equivalencia patrimonial, mas 

com base no custo de aquisic;ao, a Deliberagao CVM no 207/96 tratou de defini-los 

como receita derivada de investimentos, e nao de receita financeira. Com efeitos, os 

artigos VIII e IX da dita Deliberagao nao apenas desautorizam o registro de JCPs como 

receita ou despesa financeira, mas expressamente impoem a obrigagao de reverter os 
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valores pagos ou recebidos sob essas rubricas, ainda que o objetivos desse registro 

seja ode atender a legislagao tributaria. (BRANCO, 2005, p. 123) 
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4 JUROS SOBRE 0 CAPITAL PROPRIO NO AMBITO DO PIS E DA COFINS 

0 fato gerador e a base de calculo do PIS e da Cofins, exigidas das pessoas 

juridicas submetidas ao regime da cumulatividade, encontram-se previstos nos arts. 2° 

e 3° da Lei no 9.718/98, conforme mencionado no primeiro capitulo deste estudo. De 

acordo com essa disposi9ao legal, ocorre o fato gerador das contribui96es para o PIS e 

Cofins quando houver faturamento pelas pessoas juridicas de direito privado, 

correspondents a receita bruta par elas auferidas. (BRANCO, 2005, p. 125) 

Entretanto, a legisla9ao vigente, desde a introdu9ao da nova sistematica 

introduzida pela Lei no 9.718/98, isentou algumas receitas da pessoa juridica do 

pagamento do PIS e da Cofins. Ja no regime da legisla9ao supracitada era determinado 

que fossem excluidos da receita bruta, para fins de apura9ao da base de calculo do PIS 

e da Cofins, o resultado positive da avalia9ao de investimentos pelo valor do patrimonio 

liquido e os lucros ou dividendos derivados de investimentos pelo custo de aquisi9ao 

(SOUZA, 2005, p. 30-31) 

Desde a cria9ao da sistematica nao cumulativa de apura9ao do PIS e da Cofins, 

as empresas submetidas a essa outra sistematica, introduzida pelas Leis no 10.637/02 

e 10.833/03, tambem faziam jus a exclusao do resultado positive da avalia9ao de 

investimentos pelo valor do patrimonio liquido e dos lucros e dividendos derivados de 

investimentos avaliados pelo custo de aquisi98o da base de calculo do PIS e da Cofins 

conforme se verifica do excerto legal: (SOUZA, 2005, p. 31) 

§ 3° Nao integram a base de calculo a que se refere este artigo, as receitas: ( ... ) 
V- referentes a: 
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 
b) reversoes de provisoes e recupera~oes de creditos baixados como perda, que nao 
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avalia~ao de investimentos 
pelo valor do patrimonio liquido e os lucros e dividendos derivados de investimento~ avaliados 
pelo custo de aquisi~ao, que tenham sido computados como receita. (PRESIDENCIA DA 
REPUBLICA, 2006) 

Se considerarmos que os juros sobre o capital proprio recebidos por titulares, 

s6cios ou acionistas submetidos ao pagamento do PIS e da Cofins tern natureza 

juridica de resultado da companhia sujeito a regime especial de distribui9ao e nao de 

"juros" (receita financeira), os valores de juros sobre capital proprio recebidos pelas 
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empresas de sociedades investidas avaliadas pelo metoda da equivaiEmcia patrimonial 

nao se configuram como "receita" da investidora para fins de pagamento do PIS e da 

Cofins, na medida em que refletem o mero pagamento (movimento de caixa) de Iueras 

que ja haviam sido computados como "receita" quando da apuragao do resultado 

positive de equivalencia patrimonial que, par determina9ao expressa da legisla9ao de 

regencia, nao integra a base de calculo do PIS e da Cofins devidos pela investidora. 

(SOUZA, 2005, p. 31) 

Da mesma fonna, os juros sabre o capital proprio recebidos pelos contribuintes 

do PIS e da Cofins relatives a investimentos em sociedades avaliadas pelo custo de 

aquisi9ao, apesar de configurarem-se como "receita" destes contribuintes, tambem nao 

integram a base de calculo do PIS e da Cofins da investidora/recebedora par forga de 

sua natureza juridica de mero resultado da companhia (Iueras) sujeito a regime especial 

de distribui9ao e, par isso, abarcados pela isengao no art. 1°, § 3°, inciso V, alinea b 

das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 e no art. 3°, § 2°, inciso II, da Lei no 9.718/98. 

(SOUZA, 2005, p. 31) 

Em resumo, independentemente do regime a que estejam sujeitas as pessoas 

juridicas, seja ele o da cumulatividade ou da nao-cumulatividade das contribuigoes para 

o PIS e Cofins, os resultados derivados de participa96es societarias devem ser sempre 

excluidos da base de calculo desses tributes. (BRANCO, 2005, p. 126) 

Esse raciocinio se mostra ainda mais coerente quando se percebe que, nas 

Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, que instituem a forma nao cumulativa de cobranga 

das contribui96es em questao, inexiste qualquer men9ao ao direito de credito das 

contribui96es pelas empresas que pagam os JCP, o que seria nonnal e mais adequado 

com a sistematica de nao-cumulatividade, na hip6tese em que sejam tributadas as 

receitas par quem recebe os mesmos JCP. Como, segundo o raciocinio ora sustentado, 

esse nao e o caso, ou seja, como os JCPs nao devem ser tributados, pais sao forma de 

distribui9a0 dos Iueras das pessoas juridicas, e coerente que nao seja dado aquelas 

pessoas juridicas que os pagam o direito ao credito. (SALLES, 2004, p. 116) 

Ocorre que ap6s a edi9ao do Decreta no 5.164/04, o Poder Executive pretendeu 

tributar pelo PIS/Cofins o recebimento de juras sabre o capital proprio a despeito da 
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inexistencia de norma legal expressa nesse sentido e contrariando a isenc;ao expressa 

contida no art 1°, § 3°, inciso V, alinea b das Leis no 10.637/02 no 10.833/03 e no art 

3°, § 2°, inciso II , da Lei no 9.718/98. (SOUZA, 2005, p. 31) 

Ressalta-se que inexiste- em qualquer dispositivo das leis que instituiram ou 

alteraram a tributac;ao do PIS e da Cofins - previsao para tributac;ao ou para a inclusao 

na base de calculo das referidas contribuic;oes, do valor referents aos dividendos ou 

aos juros sabre o capital proprio. lnobstante tal previsao fossa inconstitucional caso 

existisse - ja que a remunera~o do capital proprio nao faz parte do conceito de receita 

ou de faturamento -, ela poderia ter sido incluida em algum diploma legislativo. Todavia, 

isso nao ocorreu. (CANAZARO, 2005, p. 36) 

Sob tal enfoque, portanto, a exigencia das contribuic;oes sabre a remuneragao 

periodicamente auferida em face do capital proprio investido na empresa controlada, 

termina por ofender o art 150, inciso I, da Constituic;ao Federal de 1988, que 

estabelece, como direito fundamental do contribuinte, o de nao ser compelido a 
exigencia de tributo sem previa lei que estabeleya todos os aspectos da sua regra

matriz de incidencia. Nao bastasse isso, existindo o referido ato de exigencia por parte 

da Autoridade Fiscal, tal acaba por amparar-se na analogia para exigir tributo, o que 

tambem e vedado, desta vez pelo art. 108, § 1° do C6digo Tributario Nacionai. 

(CANAZARO, 2005, p. 36) 

E importante destacar que nao tern qualquer fundamento a alegac;ao de que a 

previsao encontra-se amparada em instruc;oes normativas da Secretaria da Receita 

Federal ou em decretos do Executivo. 0 argumento de que tal incidencia estaria 

amparada pela lnstruc;ao Normativa no 11/96 revela-se apenas uma tentativa inocua de 

imputar os juros sabre o capital proprio a natureza de receita financeira, terminando por 

criar, em decorrencia, uma hip6tese de incidencia inexistente para aquelas 

contribuic;oes. (CANAZARO, 2005, p. 36) 

Assim, se referida previsao contida na lnstruc;ao Normativa da Secretaria da 

Receita Federal for utilizada como fonte legislativa para justificar a exigencia do PIS e 

da Cofins sabre os juros sabre o capital proprio - sem que haja fundamento legal de 

validade -. ela, alem de ofender o art. 150, inciso I da Constituic;ao Federal e por isso 
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revelar-se inconstitucional, passa nao ter nenhuma sustentabilidade material, ja que tais 

juros nao se identificam com as receitas financeiras conceituadas na legisla9ao fiscal de 

aplica9ao subsidiaria aplicavel as contribui96es - a legisla9ao do imposto de renda da 

pessoa juridica. Com isso, fica demonstrado que a previsao do paragrafo unico do art 

30 da lnstru9ao Normativa no 11/96 ofende, do mesmo modo, o art 110 do C6digo 

Tributario Nacional, o qual preve que a lei tributaria nao pode alterar a defini9ao, o 

conteudo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, 

expressa ou implicitamente, pela Constitui9ao Federal para definir ou limitar 

competencias tributarias. (CANAZARO, 2005, p. 36-37) 

Da mesma forma, nao merece prosperar o argumento que passou a ser 

utilizado a partir do final do ano de 2004, a respeito de que a suposta incidencia estaria 

fundamentada no Decreta no 5.164 de 30 de julho de 2004. (CANAZARO, 2005, p. 37) 

Sem adentrar no merito da legalidade dessa delega9ao de competencia, infere

se dessa disposi9ao legal que o Poder Executivo somente poderia reduzir ou 

restabelecer as aliquotas das contribui96es para o PIS e a Cofins aplicaveis as receitas 

de natureza financeira. Entretanto, considerando que a natureza juridica dos JCPs e de 

resultado de participa9ao societaria, e nao de receita financeira, e defeso ao Decreto no 

5.164/04 dispor sabre a sujei98o dessas verbas a incidencia das contribui96es para o 

PIS e Cofins, sob pena de invadir o campo reservado a lei, ofendendo o art 150, inciso 

I da Constitui98o Federal e o art 99 do C6digo Tributario Nacional. Com efeito, o art. 99 

delimita com exatidao os estreitos limites dos decretos, ao estabelecer que o conteudo 

e o alcance dos decretos restringem-se aos das leis em fun9ao das quais sejam 

expedidos, determinados com observfmcia das regras de interpreta9ao estabelecidas 

pelo C6digo Tributario Nacional. (BRANCO, 2005, p. 126-127) 

A fun9ao do Decreto do Executivo nao e a de instituir contribui96es sociais ou a 

de ampliar a base de calculo de contribui9ao ja existente; mas, sim, de regulamentar a 

lei tributaria. (CANAZARO, 2005, p. 38) 

Reitere-se que ate a presente data, nao foi editada lei determinando o 

tratamento fiscal a ser conferido aos JCPs recebidos pelas pessoas juridicas. 0 que 

existe e mera instru9ao normativa editada pelo Secretario da Receita Federal, a qual 
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nao tern for98 de lei. Pelo contrario, o que as leis ate agora editadas determinam e que 

os valores recebidos a titulo de resultado de participac;ao societaria - dentre os quais se 

incluem os JCPs - sejam excluidos da base de calculo das contribuic;oes para o PIS e 

Cofins, nao podendo ser revogadas por atos de hierarquia inferior, sejam eles decretos 

ou simples instruc;oes normativas. (BRANCO, 2005, p. 127) 

Ademais, a tributac;ao pretendida pelo Poder Executivo causa verdadeira 

distorc;ao na ordem economica nacional e discriminac;ao entre titulares, s6cios ou 

acionistas pessoas juridicas residentes e domiciliados no Brasil e residentes e 

domiciliados no exterior. lsto porque, ao determinar a inclusao dos juros sobre o capital 

proprio na base de calculo do PIS e da Cofins como se "receitas financeiras" fossem, o 

Poder Executivo, alem de violar a legalidade, instituiu discriminac;ao as avessas na 

ordem economica nacional ao privilegiar titulares, s6cios ou acionistas estrangeiros que 

nao pagam o PIS e a Cofins em detrimento dos iguais nacionais, contribuintes do PIS e 

da Cofins, em manifesta afronta ao principia da isonomia inserto na Constituigao 

Federal vigente. (SOUZA, 2005, p. 32) 
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5 CONCLUSAO 

Os juros sobre o capital proprio ganharam papel de destaque no dia-a-dia dos 

debates tributaries ha alguns anos apenas, mais especificamente a partir de 1996, em 

decorrencia do tratamento fiscal diferenciado que lhes foi garantido com o advento da 

Lei no 9.249/95, que passou a trata-los como dedutiveis para fins de apura~ao do 

impasto de renda e da contribui~ao social. 

Com a edi~ao do Decreta no 5.164, de 30 de julho de 2004, o Poder Executive 

passou a tributar pelo PIS e Cofins o recebimento de juros sobre o capital proprio, a 

despeito da inexistencia de norma legal expressa nesse sentido e contrariando a 

isen~ao prevista em lei. Desta forma, a institui~ao do PIS e da Cofins sobre valores 

recebidos a titulo de juros sobre o capital proprio gerou uma situa~ao de inseguran~ 

no empresariado nacional. 

Alem disso, inicialmente, entende-se que os juros sobre o capital proprio devem 

ser considerados como tendo natureza de distribui~ao de lucros e, portanto, podem ser 

excluidos da base de calculo do PIS e da Cofins, na forma da Lei no 9.718, de 27 de 

novembro de 1998, Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e Lei no 10.833, de 29 

de dezembro de 2003. 

Por ultimo, ressalta-se a afronta que a institui~ao do PIS e da Cofins sobre 

valores recebidos a titulo de juros sobre o capital proprio causou ao principia da 

isonomia, o qual consta previsto na Constitui~ao Federal. Pois, tal tributa<;ao pretendida 

pelo Poder Executive privilegia os residentes e domiciliados no exterior, tendo em vista 

que estes quando recebem quantia referente a remunera<;ao de juros sobre o capital 

proprio nao precisam pagar PIS e Cofins, enquanto aqueles, no caso pessoas juridicas 

residentes e domiciliadas no Brasil, ja o devem. 

Entretanto, destaca-se, que, posto o quadro de circunstancias acima, resta clara 

que e necessaria uma analise mais profunda do tema, de modo a possibilitar uma 

conclusao mais assertiva sabre qual e a verdadeira natureza dos juros sabre o capital 

proprio e, feito isso, verificar se realmente e possivel enquadra-los na exclusao da 

tributa~ao pelas contribui~oes do PIS e da Cofins. 
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DECRETO N° 5.164 DE 30 DE JULHO DE 2004. 

Revog_ado pelo Decreta n° 5A42. de 2005. 

Reduz a zero as aHquotas da Contribuit;ao para o 
PISIPASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas 
1inanceiras auferidas pelas pessoas juridicas sujeitas a 
incidencia nao-cumulativa das referidas contribui<;6es. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuiyao que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
ConstituiQao, e tendo em vista o disposto no § 2Q_ do art 27 da Lei n!!. 10.865, de 30 de abril de 2004, 

DECRETA: 

Art. 12. Ficam reduzidas a zero as aHquotas da ContribuiQao para o PIS/PASEP e da Contribuiyao 
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas 
pelas pessoas juridicas sujeitas ao regime de incidencia nao-cumulativa das referidas contribuiQ6es. 

Panlgrafo unico. 0 disposto no caput nao se aplica as receitas fmanceiras oriundas de juros sobre 
capital proprio e as decorrentes de operaQ6es de hedge. 

Art. 2Q 0 disposto no art. 1!1. aplica-se, tambem, as pessoas juridicas que tenham apenas parte de 
suas receitas submetidas ao regime de incidencia nao-cumulativa. 

Art. 3!1. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaQao, produzindo efeitos a partir de 2 de 
agosto de 2004. 

Brasilia, 30 de julho de 2004; 183~ da lndependencia e 116~ da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DASILVA 
Antonio Pa/occi Filho 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 30.7.2004- Edit;ao Extra 
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ANEXO 2- LEI No 9.718/98 
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LEI N° 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998. 

Vide texto compilado Altera a Legislavao Tributaria FederaL 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fac;ro saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1.': Esta Lei aplica-se no ambito da legislac;ao tributaria federal, relativamente as contribuic;roes 
para os Programas de lntegrac;ao Social e de Formac;ao do Patrimonio do Servidor Publico- PIS/PASEP 
e a Contribuic;ao para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, de que tratam o art 239 da 
Constituicao e a l ei Complementar n"- 70. de 30 de dezembro de 1991, ao lmposto sobre a Renda e ao 
lmposto sobre Operac;oes de Credito. Cambio e Seguro. ou relativos a Tltulos ou Valores Mobiliarios -
IOF. 

CAPiTULO I 

DA CONTRIBUI<;AO PARA 0 PIS/PASEP E CO FINS 

Art 2.': As contribuic;Oes para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas juridicas de direito 
privado, serao calculadas com base no seu faturamento, observadas a legislac;rao vigente e as alterac;oes 
introduzidas por esta Lei. !Vide Medida Provis6ria n° 2158-35. de ?001) 

Art. 3!! 0 faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde a receita bruta da pessoa 
jurldica. (Vide fvledida Provis6ria n" ?158··35. de 2QQjj 

§ l!! Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, sendo 
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classifica~o contlbil adotada para as receitas. 

§ 2!! Para fins de determinac;rao da base de calculo das contribuic;roes a que se refere o art. 2!!, 
excluem-se da receita bruta: 

I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o lmposto sobre Produtos 
lndustrializados - IPI e o lmposto sobre Operac;roes relativas a Circulac;ao de Mercadorias e sobre 
Prestac;roes de Servic;ros de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e de Comunicac;ao - ICMS, quando 
cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos servic;ros na condi~,rao de substituto tributario; 

II- as reversoes de provisoes operacionais e recuperac;roes de creditos baixados como perda, que 
nao representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliac;rao de investimentos pe!o 
valor do patrimonio liquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de 
aquisi~,rao, que tenham sido computados como receita; D!l~le Medida Provis6ria n° 2158-35. de 2001) 

Ill- os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa juridica, 
observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo; (Vide Medida Provis6ria n° 
2 .158-~_5, Q_e 20Q1l 

IV- a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente. 

§ 3° Nas opera~oes realizadas em mercados futuros, considera se receita bruta o resultado p~ 
dos ajustes diaries ocorridos no mes. LB~Qflado peia Lei !:t'_1:1..051. de 2004) 
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§ 42 Nas opera~oes de cambio, realizadas por institui~ao autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
considera-se receita bruta a diferen~a positiva entre o pre~o de venda e o pre~o de compra da moeda 
estrangeira. 

§52 Na hipotese das pessoas juridicas referidas no §J 2 de;_ art. 22 da Lei n2 8.212. de 24 de ju!ho de 
1991, serao admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusoes e dedUt;:oes facultadas para 
fins de determinal(ao da base de calculo da contribuiyao para o PIS/PASEP. 

§ 6Q {Vide Medida Provis6ria n_~ 2 i 58-}5. de 2001) 

§ 72 (Vide Medida Provis6ria n° 21 58_~35. de 2001) 

§ 82(Vide Medidas Provis6rias n°s 2158-35, de 2001 

Ill- agricolas, conforme ato do Conselho Monetario Nacional. (lnclufdo pe!a Lei n° 11.196. de 2005) 

§ 92 (Vide Medida Provis(lria n" 2158-35. de 2001) 

Art. 4° ,A.s refinarias de petroleo, relativamente as vendas que fizerem, fioam obrigadas a oobrar e a 
reoolher, na oandi{:ao de oontribuintes substitutes, as oantribuiyoes a que se refere o art. 2°, devidas 
palos distribuidores e comerciantes 'tarejistas de combusti'leis derl>:ados de petroleo, inclusl>:e gas. (Vffle 
~---4.=' e ilii___ __ ~ ____ Q\'L~Aedid3_ Provis6ria n° 'i158 35. de __ 2001) 

Paragrafo Onioa. Na hipotese deste artiga, a oontribuiyao sera oaloulada sabre o preva de venda da 
refinaria, multiplioada por quatro.(\Lide kl3dda F'ro'Jisor:a R 0 2158 35. de 200_B 

Aft:-4e As contribuiyaes para os Programas de lntegraQao Social e de Formayao do Patrimonia do 
Ser .. ·idor Publico PIS!Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social Cofins, devidas pelas 
refiRarias de petroleo serao calculadas, respectivamente, com base nas seguintes aliquatas: (Redacao 
4affi:I=::P-ekl lel n° 9.999. de :20-1-J.G.,\.___/Vide 1\'leffida Provis6ria R0 2.:158 35. de 20Q.+) 

I dais inteiros e sete decimas por oenta e doze inteiras e quarenta e cinco oentesimos por oento, 
insidentes sobre a receita bruta deoorrente da venda de gasalinas, exceto gasolina de aviaQao; {lncluido 
tte+a Le- . R-0

_ 9-.--~. de _ ~ 
II dais inteiros e vinte e tres oentesirnas par oento e dez inteiros e vinte e nove oentesimos por 

oento, inoidentes sabre a FOGeita bruta deoorrente da venda de oleo diesel; :Ui:t§l~~ 
~ 

Ill dois inteiros e cinqiienta e seis centesimos por cenfo e onze inteiros e aitenta e quatro 
oentesimes por oente inoidentes sabre a reoeita bruta decorrente da venda de gas liquefeito de petroleo 
GLP; flncllJ.Ido pela Lei 11-0 9.9_~_9. d::: 20~ 

Art. 4Q As contribuic;oes para os Programas de lntegrac;ao Social e de Forma~ao do Patrimonio do 
Servidor PUblico - PISIPASEP e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS devidas pelos 
produtores e importadores de derivados de petroleo serao calculadas, respectivamente, com base nas 
seguintes aHquotas: (Redacao dada oe!a Lei n° l 0.865. de 2_004l 

I- 5,08% (cinco inteiros e oito centesimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta e quatro 
centesimos por cento), incidentes sabre a receita bruta decorrente da venda de gasolinas e suas 
correntes, exceto gasolina de aviac;ao; iRt;dacao dada pel9 Lei na 10.865. de 2004) (Vide Lei n° i i .051. 
de 2004\ 

II - 4,21% (quatro inteiros e vinte e urn centesimos por cento) e 19,42% (dezenove inteiros e 
quarenta e dois centesimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de oleo 
diesel e suas correntes; {B§_iJ.qcf.~O d051i..l0l2,_~ei n° 1 0.865 . .9.§._2004) {Vid.E._1,&i n° 11._Q5i. de 20041 
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Ill 1 Q ,2% (dez inteiros e do is deeimos por eento) e 4 7,4% {Efuarenta e sete inteiros e quatro 
desimos per sento) insidentes sobre a reseita bruta desorrente da ·:enda de gas liquefeito de petroleo 
(GLP) des deri\'ados de (letroleo e gas natural; fRedacao dad9 pe!a Lei n" :0.86-5. de "004-~ 

Ill- 10,2% {dez inteiros e dois decimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros e quatro decimos 
por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gas liquefeito de petr61eo - GLP 
derivado de petr61eo e de gas natural; (Redacao dada pela Lei n° 11.051. de 2004) {Vide Lei n"-j_J .051. 
de 2004) 

IV - sessenta e cinco centesimos por cento e tres por cento incidentes sobre a receita bruta 
decorrente das demais atividades.flnc!uido Qeia Lei n° 9.990. de 2000) 

Paragrafo unico. Revogado.(Redacao dada pe!a Lei n° 9.990. de 2000i" 

P.rt. 5° As distribuidoras de alsool para fins samurantes fisam obrigadas a sobrar e a resolher, na 
sondi~ao de eentribuintes substitutes, as eontribui~9es refeFidas ne art. 2°, dmfidas pelos somereiantes 
varejistas de refuride produte, relativamente as vendas que lhes fizerem.(Vide~~ida Provi~2-+i3-S
dc:. - . --de---- . -- 2_g,'}:1) 

Paragrafo unioo. Na hi(lotese deste artigo, a sontribuiyao sera salsulada sabre o f!FeQo ~ 
distribuidor, multiplisado per um inteiro e quatro desimos. 

Art. 52 As contribui{:oes para os Programas de lntegraQao Social e de Forma9ao do Patrimonio do 
Servidor Publico - PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins devidas peias 
distribuidoras de alcool para fins carburantes serao calculadas, respectivamente, com base nas seguintes 
aliquotas: {B_edacao dada pe!a Lei n° 9.990. de 20001 fVide Medida Proviso ria n" 2158-35. de 2001) 

I- urn inteiro e quarenta e seis centesimos por cento e seis inteiros e setenta e quatro centesimos 
por cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de alcool para fins carburantes, exceto 
quando adicionado a gasolina; (lncluido pela Lei no 9.990. de ?0001 

II - sessenta e cinco centesimos por cento e tres por cento incidentes sobre a receita bruta 
decorrente das demais atividades. {lncluldo_Q_ela Lei n° 9.990. de 2000) 

Paragrafo unico. Revogado.(Redacao dada pela Lei n° 9.990, de 2000) 

Art. 6° As distribuidoras de sombustiveis fisam obrigadas ao (lagamente das sontribuigoes a que se 
refere o art. 2° sobre o valor do alsool que adisionarem a gasolina, somo contribuintes e como 
contribuintes substitutes, relati•.•amente as vendas, para os comerciantes 'Jarejistas, do produto 
misturado.fiide _ Medida Proviso ria _ n° 2158 35. de _ ~0-+-) 

Paragrafo uniso. Na hipotese deste artigo, os v-alores das sontribuiQEies deverao ser calcuiados, 
relativamente a parsela devida na sondittao de: 

I sontribuinte: tomanda f!OF base o ·.•alor resultante da a(llicayao do persentual de mistura, fixado 
em lei, sabre o valor da \1-e-RfJ-ar; 

II contribuinte substitute: tomando por base o valor resultante da aplisa~o do persen~ 
mistura, fixado em lei, sobre o •;alar da venda, multiplisado polo coefisiente de um inteiro e quatro 
desimos. 

Art. 62 0 disposto no art. 4Q desta Lei aplica-se, tambem, aos demais produtores e importadores dos 
produtos ali referidos. {EedacE'w dada pe!a Lei no 9.990. de 2000) iVicle arts. 42. paraqrafo cj_:-:)_i_co e 92. 
da Me did a Proviso ria n° 2158-35. de 2001} 
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Parc1grafo unico. Na hipotese de importaQao de alcool carburante, a incidencia referida no art. 52 dar
se-a na forma de seu: (Redacao dada pela Lei n" 9.990. de 2000) 

I- inciso I, quando realizada por distribuidora do produto; (Redacao dada pela Lei n° 9.990. de 
2000) 

II- inciso II, nos demais casos. (Redacao dada pela Lei n" 9.990. de 2000) 

Art. 7Q No caso de construyao por empreitada ou de fomecimento a pre~o predeterminado de bens 
ou servit;os, contratados por pessoa juridica de direito publico, empresa publica, sociedade de economia 
mista ou suas subsidiarias, o pagamento das contribuit;oes de que trata o art. 2Q desta Lei podera ser 
diferido, pelo contratado, ate a data do recebimento do pret;o. 

Paragrafo unico. A utilizaQao do tratamento tributario previsto no caput deste artigo e facultada ao 
subempreiteiro ou subcontratado, na hipotese de subcontratat;ao parcial ou total da empreitada ou do 
fomecimento. 

Art. 8~ Fica elevada para tres por cento a aliquota da COFINS. 

§ 1~ A pessoa juridica podera compensar, com a Contribuit;ao Social sobre o Lucro Liquido- CSLL 
devida em cada periodo de apuraQao trimestral ou anual, ate urn tert;o da COFINS efetivamente paga, 
calculada de conformidade com este artigo . .{Y!de Medida Proviso ria n" 2. i 58-35. de 20Q1} 

§ 2~ A compensat;ao referida no§ 1~: !Vide fv1edida Proviso ria n° 2.158-35. de ?001 i 

I - somente sera admitida em relaQao a COFINS correspondente a mes compreendido no periodo de 
apurayao da CSLL a ser compensada, limitada ao valor desta; (Vide Medida Provis6ria n" 2.158-35. de 
2001) 

n- no caso de pessoas juridicas tributadas pelo regime de lucro real anual, podera ser efetuada com 
a CSLL determinada na forma dos ar1§_,__28 a 30 da Lei n"' 9.430. de 27 de dezembro de 1996. {Vide 
tv1edida Provis6ria n° 2.158-35. de 200J.l 

§ 3C'. Da aplicat;ao do disposto neste artigo, nao decorrera, em nenhuma hip6tese, saldo de COFINS 
ou CSLL a restituir ou a compensar como devido em periodos de apura~ao subsequentes. (VJde Medida 
Provis6ria no 2.158-35. de 2001! 

§ 4c>. A parcela da COFINS compensada na forma deste artigo nao sera dedutivel para fins de 
determinat;ao do lucro real. {Vide fViedida cr.ovis6ria n° 2.'158-35. de 2001) 

CAPiTULO II 

DO IMPOSTO SOBRE A RENDA 

Art. 9~ As variar;oes monetarias dos direitos de credito e das obrigat;oes do contribuinte, em funQao 
da taxa de cambio ou de indices ou coeficientes aplicaveis por disposiyao legal ou contratual serao 
consideradas, para efeitos da legislayao do imposto de renda, da contribuiyao social sobre o lucro Hquido, 
da contribuiyao PISIPASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso. 
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Art. 10. Os dispositivos abaixo enumerados da lei n" 9.532. de 10 de dezembro de 1997, passam a 
vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 7'!. ....................................................................... . 

ill.:. poden't amortizar o valor do agio cujo fundamento seja o de que trata a alinea "b" do § 2'!. do art. 20 
do Decreto-lei n'!. 1.598, de 1977, nos balan~os correspondentes a apura~ao de lucro real, levantados 
posteriormente a incorpora~ao, fusao ou cisao, a razao de urn sessenta avos, no maximo, para cada mes 
do periodo de apura~ao; 

................................................................................ "(NR) 

"Art. 12 ................................................................... . 

§ 3-" Considera-se entidade sem fins lucrativos a que nao apresente superavit em suas contas ou, caso o 
apresente em determinado exerclcio, destine referido resultado, integralmente, a manuten~ao e ao 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais." {NR) 

Art. 11. Sem prejuizo do disposto nos incises Ill e IV do art. 7"" da lei n'=' 9 .532. de 1997, a pessoa 
juridica sucessora podera classificar, no patrimonio Hquido, alternativamente ao disposto no § 2'!. do 
mencionado artigo, a conta que registrar o agio ou desagio nele mencionado. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 1'!. de 
janeiro de 1998. 

Art. 12. Sem prejuizo das norrnas de tributa~ao aplicaveis aos nao-residentes no Pals, sujeitar-se-a 
a tributa<;ao pelo imposto de renda, como residente, a pessoa fisica que ingressar no Brasil: 

I - com visto temporario: 

a) para trabalhar com vinculo empregaticio, em rela<;ao aos fatos geradores ocorridos a partir da 
data de sua chegada; 

b) por qualquer outro motivo, e permanecer por periodo superior a cento e oitenta e tres dias, 
consecutivos ou nao, contado, dentro de urn intervalo de doze meses, da data de qualquer chegada, em 
rela<;ao aos fatos geradores ocorridos a partir do dia subseqOente aquele em que se completar referido 
periodo de permanencia; 

II- com visto permanente, em relavao aos fatos geradores ocorridos a partir de sua chegada. 

Paragrafo unico. A Secretaria da Receita Federal expedira normas quanto as obriga<;oes acessorias 
decorrentes da aplicavao do disposto neste artigo. 

Art. 13. A pessoa juridiGa, cuja reseita bruta total, no ano salendario anterior, tenha sido igual ou 
inferior a R$ 24.000.000,00 {vinte e quatfa milhOes de reais), au a R$ 2.000.000,00 (doi-s-milhOes de 
reais) multiplioado pelo numero de meses de atividade do ano oalendario anterior, quando ln"ferior a doze 
meses, pod era optar pelo regime de tributaQao eom base no luero presumido. 
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Art 13. A pessoa juridica cuja receita bruta total, no ano-calendario anterior, tenha sido igual ou 
inferior a R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhoes de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhOes de 
reais) multiplicado pelo numero de meses de atividade do ano-calendario anterior, quando inferior a 12 
(doze) meses, podera optar pelo regime de tributac;ao com base no lucro presumido.fRedacao dada pe!a 
Lei n° 10.637. de 2002) 

§ 1 ~ A opc;ao pela tributa«;ao com base no lucro presumido sera definitiva em relac;ao a todo o ano
calendario. 

§ 2~ Relativamente aos limites estabelecidos neste artigo, a receita bruta auferida no ano anterior 
sera considerada segundo o regime de competencia ou de caixa, observado o criterio adotado pela 
pessoa juridica, caso tenha, naquele a no, optado pela tributac;ao com base no lucro presumido. 

Art. 14. Estao obrigadas a apura«;ao do lucro real as pessoas juridicas: 

I cuja receita total, no ano calendario anterior, seja superior ao limite de R$ 24 .000.000,00 ('linte e 
quatro milhoes de reais), ou proporoional ao numero de meses do periodo, quando inferior a doze meses; 

I - cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 
(quarenta e oito milhoes de reais), ou proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a 12 
(doze) meses; (Redacao dada pela Lei n° 10.637. de 20Q£! 

II - cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de 
desenvolvimento, caixas economicas, sociedades de credito, financiamento e investimento, sociedades 
de credito imobiliario, sociedades corretoras de Utulos, valores mobiliarios e cambio, distribuidoras de 
Utulos e valores mobiliarios, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de credito, empresas de 
seguros privados e de capitaliza«;ao e entidades de previdencia privada aberta; 

Ill - que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior; 

IV- que, autorizadas pela legislac;ao tributaria, usufruam de beneficios fiscais relativos a isenc;ao ou 
reduc;ao do imposto; 

V- que, no decorrer do ano-calendtuio, tenham efetuado pagamento mensa! pelo regime de 
estimativa, na forma do art. 2~da lei n"- 9.430. de 1996: 

VI - que explorem as atividades de prestac;ao cumulativa e contfnua de servic;os de assessoria 
crediticia, mercadol6gica, gestao de credito, selec;ao e riscos, administrac;ao de contas a pagar e a 
receber, compras de direitos credit6rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestac;ao de 
servic;os (factoring). 

CAPiTULO Ill 

DO lmposto sobre Operac;oes de Credito, Cambio e Seguro, ou relativas a Titulos ou Valores Mobiliarios 

Art. 15. A aliquota do lmposto sobre Operac;oes de Credito, Cambio e Seguro, ou relativas a Tltulos 
ou Valores Mobiliarios - IOF nas operac;oes de seguro sera de vinte e cinco por cento. \Vide Decreto 
3.8ilLil.? 2oon 

CAPITULO IV 
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DAS DISPOSIQOES GERAIS E FINAlS 

Art. 16. A pessoa jurldica que, obrigada a apresentar, a Secretaria da Receita Federal, declarat;ao 
de informagoes, deixar de faze-lo ou fizer apos o prazo fixado para sua apresentagao, sujeitar-se-a a 
multa de urn por cento ao mes ou fragao, incidente sobre o impasto de renda devido, ainda que 
integralmente pago, relativo ao ano-calendario a que corresponderem as respectivas informagoes. 

Paragrafo unico. Ao disposto neste artigo aplicam-se as norm as constantes dos ~§ 1" a 3'2 do art. 88_ 
da Lei n'=' 8.981. de 20 de janeiro de 1995, e do art ?7 da Lei n'=' 9.532. de 1997. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, produzindo efeitos: 

I -em relagao aos arts. 2~ a 8~. para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ~de fevereiro de 1999; 

II- em relagao aos arts. 9~ e 12 a 15, a partir de 1~ de janeiro de 1999. 

Art. 18. Ficam revogados, a partir de 1 ~de janeiro de 1999: 

1- o § 2"- do art. 12 do Or>creto-!ei n"' 1 .330, de 13 de maio de 197 4: 

II- o & 2"- do art 4"- do Oecreto-lei n"- 1.506, de 23 d_e dezembro de 197ti; 

Ill- o art. 36 eo inciso VI do art. 4 7 c(a Lei n"- 8.98'1. de '1995; 

IV- o § 42 do art. 15 da Lei n2 9.532. de'! 997. 

Brasilia, 27 de novembro de 1998; 1772. da lndependencia e 110"- da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 28.11.1998 
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ANEXO 3- LEI No 10.637/02 



fv1ensagem de veto 
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LEI N° 10.637, DE 30 DE DEZEI\IIBRO DE 2002. 

Dispoe sabre a nao-cumulatividade na cobranc;a da 
contribuic;ao para os Programas de lntegrac;ao 
Social (PIS) e de Formac;ao do Patrim6nio do 
Servidor Publico (Pasep), nos cases que especifica; 
sabre o pagamento e o parcelamento de debitos 
tributaries federais. a compensac;ao de creditos 
fiscais, a declarac;ao de inaptidao de inscric;ao de 
pessoas jurfdicas, a legislat;:ao aduaneira, e da 
outras providencias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fa~o saber que o Congresso Nacional decre1a e eu sanciono a 
seguinte lei: 

CAPITULO I 

DA COBRANCA NAO-CUMULATIVA DO PIS E DO PASEP 

Art 1Q A contribui~ao para o PIS/Pasep tern como fato gerador o faturamento mensa!, assim 
entendido o to1al das receitas auferidas pela pessoa jurtdica, independentemente de sua denominat;:ao ou 
classificat;:ao contaba. 

§ 1Q Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda 
de bens e servit;:os nas opera9oes em conta propria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela 
pessoa jurldica. 

§ 2Q A base de calculo da contribuit;:ao para o PIS/Pasep eo valor do faturamento, conforme definido 
no caput. 

§ 3Q Nao integram a base de calculo a que se refere este artigo, as receitas: 

I - decorrentes de saldas isentas da contribuir;ao ou sujeitas a aliquota zero; 

Ill - auferidas pela pessoa juridica revendedora, na revenda de mercadorias em rela~ao as quais a 
contnbuit;:ao seja exigida da empresa vendedora, na condi~ao de substituta tributaria; 

IV de venda dos produtos de que tratam as bei-s-R-"--9-c-9-WAe 21 de iuiho de 2000, n 2~ 
de dezernbro de 20~'" 10.485. de 3 de ju!ho de 2002, ou quaisquer outras submetidas a insidenoia 
monofasica da contribuiyao; 

IV- de venda de alcool para fins carburantes; (Redacao dada pe!a Lei n° 10.865. de 20Q4} 

V- referentes a: 

a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; 
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b) reversoes de provisoes e recupera~oes de creditos baixados como perda, que nao representem 
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avalia~ao de investimentos pelo valor do patrimonio 
liquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisi~ao, que 
tenham sido computados como receita. 

VI- nao operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (lnclu!do peia Lei n° 10.664. de 
~0.5.2Q.Q]j 

Art 22 Para determina{:ao do valor da contribui~o para o PIS/Pasep aplicar-se-a, sobre a base de 
calculo apurada con forme o disposto no art. 12 , a aliquota de 1 ,65% (urn inteiro e sessenta e cinco 
centesimos por cento). 

§ 1 Q Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou importadores, que 
devem aplicar as aliquotas previstas: {lnduido pela Lei n° 10.865. de ?004) 

I nos ineisos I a Ill do art 4" da Lei n" 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alteraQ5es posteriores, 
no saso de venda de gasolinas, exseto gasolina de aviaQao, oleo diesel e gas liquefeito de petr61eo (GLP) 
derPiado de petr6leo e gas natural; .\l!1G!ti-i_~_p-pelab.-ei-n°-lG-.8&&,~-2Jffl4-) 

1- nos incisos I a Ill do art. 42 da Lei n2 9.718, de 27 de novembro de 1998, e altera~6es posteriores, 
no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de avia«;ao, oleo diesel e suas 
correntes e gas liquefeito de petr61eo- GLP derivado de petr61eo e de gas natural; (Reda<;:ao dada pela 
h_ei n°_1Q"~£5, de _.f._Q_Q_:i) i.V.kl.s:_b.§i n"..1.9_,_9_2_§.,_:,i_e_1QQ±l 

II- no inciso I do art. 12 da Lei n2 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e altera«;6es posteriores, no 
caso de venda de produtos farmaceuticos, de perfumaria, de toucador ou de higiene pessoal nele 
relacionados; {tnduldQJ;?.Qla [,ei n° 1 0.865'--de 20Q_1} 

Ill- no art. 12 da lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, e altera«;6es posteriores, no caso de venda de 
maquinas e velculos classificados nos c6digos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI; (fnclufdo pela Lei n" i0.865. de 
20.9_41 

IV - no 1nc1so II do art. 32 da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas para 
comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autope~as relacionadas nos Anexos I e II 
da mesma Lei; (inciufdo pe!a Lei 11° 'l 0.855. de 2004) · 

V- no caput do art 52: da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, e altera~oes posteriores, no caso de 
venda dos produtos classificados nas posi~oes 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (camaras-de-ar 
de borracha), da TIPI; {J.o.Yl\.tido peia_1_~iD.':10.865. de 2004)_ 

VI- no art. 2Q da Lei nQ 10.560, de 13 de novembro de 2002, e altera{:oes posteriores, no caso de 
venda de querosene de avia«;ao; (in clttf_do pe!a Lei n" 1 0 .8(35. de 2 004) 

VII- no art. 51 da lei n2 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e altera«;6es posteriores, no caso de 
venda das embalagens nele previstas, destinadas ao envasamento de agua, refrigerante e cerveja 
classificados nos c6digos 22.01, 22.02 e 22.03, todos da TIPI; e (lncluldo pela Lei no 1 0_865. de __ £004) 

VIII no art 49 da Lei ne 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e altera~oes posteriores, no caso de 
·.·enda de refrigerante, cen.<eja e preparaQoes oompostas classifioados nos codigos 2202, 2203 e 
2106.90.10 Ex02,todos da TIPI. ~.Lt+El-&--P?J.a-be-Ht~. de 2004-+ 
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VIII - no art 49 da Lei nQ 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterayoes posteriores, no caso de 
venda de agua, refrigerante, cerveja e preparayoes compostas classificados nos c6digos 22.01, 22.02, 
22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI; [ES§dacao dada___QQia Lei n" 10.925 de 20041 \Vide Lei n° 
10.925. de 2004! 

IX - no art. 52 da Lei nQ 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterayoes posteriores, no caso de 
venda de agua, refrigerante, cerveja e preparayoes compostas classificados nos c6digos 22.01, 22.02, 
22.03 e 2106.90.10 Ex 02, todos da TIPI; (!nclufdo peia Lei n° 10.925. de 2004) (Vide Lei n° 10.925. de 
20041 

X- no art. 23 da Lei nQ 10.865, de 30 de abril de 2004, no caso de venda de gasolinas e suas 
correntes, exceto gasolina de avia9ao, oleo diesel e suas correntes, querosene de aviayao, gas liquefeito 
de petr6leo- GLP derivado de petroleo e de gas natural. (lnc]JJ!do pela Lei n° 10.925. de 2004) {Vide Lei 
n° 10.925, de 2004) 

§ 2Q Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta decorrente da venda de papel 
imune a impastos de que trata o art. 150, inciso VI, alinea d, da Constitui9ao Federal, quando destinado a 
impressao de peri6dicos, que fica sujeita a aliquota de 0,8% (oito decimos por cento). (lnciuldo pela Lei 
n° 10.865, de 2004) 

§ 3Q Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a 0 (zero) e a restabelecer a aliquota incidente 
sabre receita bruta decorrente da venda de produtos quimicos e farmaceuticos, classificados nos 
Capitulos 29 e 30, sabre produtos destinados ao uso em laborat6rio de anatomia patol6gica, citol6gica ou 
de analises clinicas. classificados nas posiyoes 30.02, 30.06, 3926, 40.15 e 90.18, e sobre semens e 
embrioes da posiyao 05.11, todos da TIPI. (lncluldo peia Lei n" 10.865. de 200_1} 

§ 4Q Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida por pessoa juridica 
industrial estabelecida na Zona Franca de Manaus, decorrente da venda de produ9ao propria, consoante 
projeto aprovado pelo Conselho de Administrayao da Superintendencia da Zona Franca de Manaus -
SUFRAMA, que fica sujeita, ressalvado o disposto nos§§ 1Q a 3Q deste artigo, as aliquotas de: flr.li::luldo 
QQ@_[,~ifl 0 1 0.996.~_2.Q_Q_1} 

I - 0,65% (sessenta e cinco centesimos por cento), no caso de venda efetuada a pessoa juridica 
estabelecida: (lnclufdo pe!a Lei n° 10 996. de 2004) 

a) na Zona Franca de Manaus; e {inc!uido peia Lei n° 10:996. de 2004) 

b) fora da Zona Franca de Manaus, que apure a Contribuigao para o PIS/PASEP no regime de nao
cumulatividade; (lnclu fdo pe!a Lei n° ·1 0 .~96. de 2004) 

II- 1,3% (urn inteiro e tres decimos por cento}, no caso de venda efetuada a: Qrcluido pela Lei n° 
19..3!~§..,- de ?004) 

a) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o impasto de renda com 
base no lucro presumido; (lnciuldo pela Lei n° 10.996. de 2004) 

b) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus, que apure o imposto de renda com 
base no lucro real e que tenha sua receita, total ou parcialmente, excluida do regime de incidencia nao
cumulativa da Contribuigao para o PISIPASEP; flncluido_l2?la Lei no 10.996. de 20Q£) 
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c) pessoa juridica estabelecida fora da Zona Franca de Manaus e que seja optante pelo Sistema 
lntegrado de Pagamento de lmpostos e Contribuic;oes- SIMPLES; e .i.!D..f;lufdo pela i ei n° 10.996. de 
2004) 

d) 6rgaos da administrac;ao federal, estadual, distrital e municipal. (!nc!ufdo pe!a Lei n° 10.996. de 
2004) 

Art. 32 Do valor apurado na forma do art. 22 a pessoa juridica poden:1 descontar creditos calculados 
em relayao a: 

I bens adquiridos para revenda, e)(Geto em relayao as mereadorias e aos produtos referidos nos 
incisos Ill e IV do § 39 do art. 1 9.; 

I - bens adquiridos para revenda, exceto em rela~ao as mercadorias e aos produtos referidos: 
(Redacao dada pe!a Lei n" 10.865. de 2004) 

a) nos incisos Ill e IV do§ 32 do art. 12 desta Lei; e (lnduido pela Lei n° 10.865, de 2004) 

II bens e servigos utilizados oomo insumo na fabricaQao de produtos destinados a venda ou a 
prestaQao de servtgos, inclusiw sombustiveis e lubrificantesi 

II bens e servigos utilizados como insumo na klbrioagao de produtos destinados a venda ou na 
prestayao de servigos, inclusi•.:e combustiveis e lubrifioantes; (Redacao dada~.k£LJ:l~_1Q'-~sl.§. 
30.&c~OO;B 

II - bens e servi~os, utilizados como insumo na presta9ao de servi~os e na produ9ao ou fabrica9iio 
de bens ou produtos destinados a venda, inclusive combustiveis e lubrificantes, exceto em rela9ao ao 
pagamento de que trata o art. 22 da Lei n2 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou 
importador, ao concessiom1rio, pela intermedia9ao ou entrega dos veiculos classificados nas posi9oes 
87.03 e 87.04 da TIPI; (Redacao dada pela Lei n° 10.865. de 2004) 

Ill- (VET ADO) 

IV - alugueis de predios, maquinas e equipamentos, pagos a pessoa juridica, utilizados nas 
atividades da empresa; 

V despesas financeiras decorrentes de emprestimos e financiamentos de pessoa juridica, e)({)eto 
de optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e ContribuiQoes das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte (Simples); 

V despesas financeiras deoorrentes de empreslimos, financiamentos e contraprestagoes de 
operaQ6es de arrendamento mercantil de pessaas juridicas, exoeto de optante pelo Sistema lntegrado de 
Pagamento de Impastos e Contribuiyoes das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte 
SIMPLES; {Redacao-Gada pel::! Lei n'3 l 0j)84, de 30.5 20-G-J-l 

V- valor das contraprestac;oes de opera~oes de arrendamento mercantil de pessoa jurldica, exceto 
de optante pelo Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e Contribui9oes das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte- SIMPLES; iRedacao dada pet a Lei nc 1 0.855. de 2004) 

VI maquinas e equipamentos adquiridos para utilizayao na fabrieayao de produtos destinados a 
venda, bern como a outros bens incorporados ao ati•.:o imobilizado; 
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VI - maquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou 
fabricados para locac;ao a terceiros ou para utilizac;ao na produc;ao de bens destinados a venda ou na 
prestayao de servi9os. (RedqBio dada peia Lei 11'" 11.196. de 2005) 

VII - edificac;oes e benfeitorias em im6veis de terceiros, quando o custo, inclusive de mao-de-obra, 
tenha sido suportado pela locataria; 

Vllt- bens recebidOS em devoluyaO, cuja receita de Venda tenha integrado faturamento domes OU 

de mes anterior, e tributada con forme o disposto nesta Lei. 

IX- energia eletrica consumida nos estabelecimentos da pessoa juridica. (incluido pela Lei ns· 
10.684. de 30.5.2003) 

§+9 0 sredito sera determiRado mediante a aplisa~ao da aliquota pre·Asta no art. 29~~ 

§ 1 Q 0 credito sera determinado mediante a aplicac;ao da aliquota prevista no caput do art. 22 desta 
Lei sobre o valor: {Redacao dada pela lei n" 10.865. de 2004) 

I - dos itens mencionados nos incisos I e U do caput, adquiridos no mes; 

II dos itens menoionados nos incisos Ill a V do caput, incorridos no mes; 

II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mes; {Redacao dada Dela 
Lei n° 10.684. de 30.5.2003) 

Ill - dos encargos de depreciac;ao e amortiza~o dos bens mencionados nos incisos VI e V~l do 
caput, incorridos no mes; 

IV- dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mes. 

§-2-9 Nao dara direito a credito o ·.·alor de mao de obra paga a pessoa fisica. 

§ 2Q Nao dara direito a credito o valor: Ltt..Es:Jacao dada pel a Lei n° 10.865. de 2004) 

I -de mao-de-obra paga a pessoa fisica; e ( lnc!u ido pel a Lei n° 1 0.865. de 2004} 

II- da aquisivao de bens ou serviyos nao sujeitos ao pagamento da contribuiyao, inclusive no caso 
de isenyao, esse ultimo quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou servic;os sujeitos a 
aliquota 0 (zero), isentos ou nao alcanc;ados pela contribuiyao. {lnclu ido pela Lei n° 1 0.865. de ?004.} 

§ 3Q 0 direito ao credito aplica-se, exclusivamente, em relac;ao: 

I - aos bens e servic;os adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pais; 

II- aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa juridica domiciliada no Pais; 

Ill - aos bens e servic;os adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do mes em que se 
iniciar a aplicac;ao do disposto nesta Lei. 

§ 4Q 0 credito nao aproveitado em determinado mes podera se-lo nos meses subseqOentes. 
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§ 52 {VET ADO) 

§ 72 Na hip6tese de a pessoa juridica sujeitar-se a incidencia nao-cumulativa da contribuic;ao para o 
PIS!Pasep, em relac;ao apenas a parte de suas receitas, o credito sera apurado, exclusivamente, em 
relac;ao aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas. Nide Lei n" 10.865. de 2004) 

§ 82 Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso de 
custos, despesas e encargos vinculados as receitas referidas no § 79. e aquelas submetidas ao regime de 
incidencia cumulativa dessa contribuic;ao, o credito sera determinado, a criterio da pessoa juridica, pelo 
metodo de: 

I - apropriac;ao direta, inclusive em relayao aos custos, por meio de sistema de contabilidade de 
custos integrada e coordenada com a escriturac;ao; ou 

II- rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relac;ao percentual 
existente entre a receita bruta sujeita a incidencia nao-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em 
cada mes. 

§ 92 0 metodo eleito pela pessoa juridica sera aplicado consistentemente por todo o ano-calendario, 
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 10. Sem prej1:1iz:a do aproveitamento dos oreditos apmados na forma deste artigo, as pessoas 
jl:lrfdioas q1:1e prod1:1zam meroadorias de origem animal ou vegetal, olassifioadas nos oapitulos 2 a 4, 8 a 
12 e 23, e nos o6digos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 
07.10, 07.12 a 07.14, 15.07 a 15.14, 1515.2, 151620.00, 15.17, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 
18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da Nomenolatura Comum do 
Meroosul, destinados a alimentayao humana ou animal poderao deduzir da oontribuiqao para o 
PIS!Pasep, devida em oada periodo de apuraQao, oredito presumido, oaloulado sobre o valor des bens e 
serviQOS referidos no inoiso II do saput deste artigo, adqwiridos, no mesmo perfodo, de pessoas fisisas 
residentes no Pais. f-lH·etl:H-Ekt-=g-el-a-he+~:&g4~-30-:5,2003-t (Revogado pela Lei n" 10.925. de 20041 

§ 11. Relativamente ao credito presumido referido no § 10: :U£tgJuido pela lei n° '!0.68·1. c!J 
~4}.Q..3l {_Revogado _ pela Lei n° 10.925. de 2004\ 

I seu montante sera determinado mediante aplioayao, sabre o valor das menoionadas aquisiQoes, 
de aHquota correspondente a setenta por oento daquela constante do art. 2,_; {lnciu!do pe!a Lei n~~ 
de M 30.5.20GJ.+ (Revog_ado oela Lei n° -~ 0.9?5. de 20Q!l 

II o valor das aquisivoes nao podera ser superior ao que •Jier a ser fixado, por espesie de bern ou 
serviqo, J)ela Seoretaria da Reoeita Federal. (lnciuido pela _J,_ei R0 10.684, de 30.5.2003) Revogado pela 
.l-ei n° 10.925. de 2004"i 

§ 12. Ressai•Jado o disf)osto no§ 2<> deste artigo enos§§ 1e~e do art. 2<> desta Lei, na aquisiQ&a 
de mereadoria produzida J)OF J)essoa juridioa estabeleoida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto 
aprovado pele C(mselho de .~dministrar;ao da Superintendencia da Zona Franca de Manaus SUFRAMA, 
o credito sera determinado mediante a aplioayao da allquota de 1% (um por cento). (!nc!u id-e-pel a lei n° 
j--IHl~--0044 

§ 12. Ressalvado o disposto no§ 22 deste artigo enos§§ 19. a 39. do art. 2Q desta lei, na aquisi~ao 
de mercadoria produzida por pessoa juridica estabelecida na Zona Franca de Manaus, consoante projeto 
aprovado pelo Conselho de Administra~ao da Superintendencia da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, 
o credito sera determinado mediante a aplicac;ao da aliquota de 1% (urn por cento) e, na situa~ao de que 
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trata a alinea b do inciso II do§ 42 do art. 22 desta lei, mediante a aplica~ao da aliquota de 1,65% (urn 
inteiro e sessenta e cinco centesimos por cento). (Reda.cao dada pel a Lei n° 11 .307, de 2006) 

§ 13. Nao integram o valor das maquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorpora~ao 
ao ativo imobilizado na forma do inciso VI do caput deste artigo os custos de que tratam os incisos do § 
22 deste artigo. flnc!uido pela Lei n° I i .1 96. de 2005) 

Art. 42 0 contribuinte da contribui{;ao para o PIS/Pasep e a pessoa juridica que auferir as receitas a 
que se refere o art. 12. 

Art. 52 A contribui~ao para o PISIPasep nao incidira sobre as receitas decorrentes das opera~oes 
de: 

I - exporta{:ao de mercadorias para o exterior; 

II prestafil50 de serviQOS para pessaa fisioa ou juridioa domiciliada no exterior, com pagamento em 
moeda oonversivel; 

II - presta~ao de servi~os para pessoa fisica ou jurldica residente ou domic~iada no exterior, cujo 
pagamento represente ingresso de divisas; (Redacao dada pe!a Lei n° 10.865, de 2004) 

Ill - vendas a empresa comercial exportadora com o fim especffico de exporta~o. 

§ 12 Na hip6tese deste artigo, a pessoa juridica vendedora podera utilizar o credito apurado na 
forma do art. 32 para fins de: 

I - dedu~ao do valor da contribui{:ao a recolher, decorrente das demais opera~oes no mercado 
intemo; 

II - compensa{:ao com debitos pr6prios, vencidos ou vincendos, relativos a tnbutos e contribuigoes 
administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legisla~o especifica aplicavel a materia. 

§ 22 A pessoa juridica que, ate o final de cada trimestre do ano civil, nao conseguir utilizar o credito 
por qualquer das formas previstas no§ 12

, podera solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a 
legisla{:ao especifica aplicavel a materia. 

Aft.-5.• A Ficam isentas da contribuiQ5o para o PIS/Pasep e da COFINS as receitas decorrentes 
da comercializaQ5o de materias primas, produtos intermediaries e materiais de embalagem, produzidos 
na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de industrializaQao por estabelecimentos 
industriais ali instalados e consoante projetos apro~.<adas pelo Conselha de AdministraQao da 
Superintendencia da Zona Franca de Manaus SUFRAMA. (incluido pel a Lei R0 10.684. de 30.5.20Q1± 

Art. 5':::A Ficam reduzidas a 0 (zero) as aliquotas da contribuiyfiO para o PIS/PASEP e da COFINS 
incidentes sobre as receitas decorrentes da comercializayao de materias-primas, produtos intermediarios 
e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de Manaus para emprego em processo de 
industrializa{:ao por estabelecimentos industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo 
Conselho de Administra9ao da Superintendencia da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. (B5?dacao 
daQ_q_pela Lei n" Hl.86_!ic_de :20Q±l. {\/ide Lei n° 10.925. de 2004) 

Af:t::-&9 0 direito ao ressarcimento da contribui(j!ao para o PIS/Pasep de que tratam as Le-i-&-!+'-~ 
t!e 13 de d::72mbro d&-: 986, e n ~+~ Q de ;:;ctembfe de 2001' nao se aplica a pessoa jurldi&a 
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submetida a apura?aO do valor devido na forma dos arts. 2"~" desta lei. !Revogado pela lei R0 ·10.833, 
:29.12.2003) 

Paragrafo (lnioo. Relati•.•amente a pessoa juridioa referida no eaput:(Revogado pela f ei n° 1~ 
29.12~ 

o persentual referido no § f' do art. 2'"--4&-leH:r~ 9.363. de 13 de dezembro do 1996_, sera de 
4,04% (quatro inteiros e quatro centesimos por oento);~ogadQ P?la Lei n° 1 0.§33. dQ 29.1;2.2003) 

II 0 indiGO da fOnnula de detenninaQaO do fator (F), Gonstante do Anexo unico da Lei-H"'~7&,-de 
.:u:J-.4e-s-etembro de 2001, sera de 0,03 (tres oentesimos).{B_evQ..lli!_do oela Lei n° 10.833. de ?9.12.2003) 

Art 79. A empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadorias de outra pessoa juridica, 
como fim especifico de exporta9ao para o exterior, que, no prazo de 180 (cento e oitenta} dias, contado 
da data da emissao da nota fiscal pela vendedora, nao comprovar o seu embarque para o exterior, ficara 
sujeita ao pagamento de todos os impostos e contribuiy()es que deixaram de ser pagos pela empresa 
vendedora, acrescidos de juros de morae multa, de mora ou de oficio, calculados na forma da legislayao 
que rege a cobranya do tributo nao pago. 

§ 19. Para efeito do disposto neste artigo, considera-se vencido o prazo para o pagamento na data 
em que a empresa vendedora deveria faze-lo, caso a venda houvesse sido efetuada para o mercado 
intemo. 

§ 29. No pagamento dos referidos tributos, a empresa comercial exportadora nao podera deduzir, do 
montante devido, qualquer valor a tilulo de credito de lmposto sobre Produtos lndustrializados (IPI) ou de 
contribui9ao para o PIS/Pasep, decorrente da aquisiyao das mercadorias e servi9os objeto da incidencia. 

§ 39. A empresa deven~ pagar, tambem, os impostos e contribui9oes devidos nas vendas para o 
mercado interno, caso, por qualquer forma, tenha alienado ou utilizado as mercadorias. 

Art 89. Permanecem sujeitas as normas da legislayao da contribui9ao para o PIS/Pasep, vigentes 
anteriormente a esta Lei, nao se lhes aplicando as disposiy()es dos arts. 19. a 69.: 

I -as pessoas juridicas referidas nos ~c; 6: .• 8: e g·:· do art 3 da Lei n • 9.718. de 27 de novembro de 
1998 (paragrafos introduzidos pela fv1edida Provisoria n" 2.158-35. de 74 de aqosto de ·:J001), e Lei no 
7. 1 o.z_,_g_~..£0 d EJ1J nho d£...:l.~lP : 

II - as pessoas juridicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou 
arbitrado; 

Ill - as pessoas juridicas optantes pelo Simples; 

IV- as pessoas juridicas imunes a impostos; 

V - os orgaos publicos. as autarquias e funda9oes publicas federais, estaduais e municipais, e as 
funda«;oes cuja criayao tenha sido autorizada por lei, referidas no art 6\_do 1\.to Q_as D.i!?Jl.~ 
Constitucionais Transitorias da Constituicao de ·1 988; 

VI- {_\I'ET ADO} 

VII- as receitas decorrentes das opera96es: 

a) referidas no inciso IV do § 39. do art. f<; 
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b) sujeitas a substituic;ao tributaria da contribuic;ao para o PIS/Pasep; 

c) referidas no art. 5c da Lel n ° 9.716. de ?6 de _novembrq_.de_1998: 

VIII - as receitas decorrentes de prestayao de servic;os de telecomunicay()es; 

IX- (VET ADO) 

X- as sociedades cooperativas; (inclu!do pe!a Lei n° 10.684. de 30.5.200~ 

XI - as receitas decorrentes de prestac;ao de servic;os das empresas jomalisticas e de radiodifusao 
sonora e de sons e imagens. (lncluldo pel a Lei n° 10.684. de 30.5.?003) 

Art. gQ (VET ADO) 

Art 10. A contribuic;ao de que trata o art 1Q devera ser paga ate o ultimo dia util da primeira 
quinzena do mes subseqfiente ao da ocorrencia do fato gerador. 

Art. 11. A pessoa juridica contribuinte do PIS/Pasep, submetida a apurac;ao do valor devido na forma 
do art. 3Q, tera direito a desconto correspondente ao estoque de abertura dos bens de que tratam os 
incisos I e II desse artigo, adquiridos de pessoa juridica domiciliada no Pafs, existentes em 1 Q de 
dezembro de 2002. 

§ 1Q 0 montante de credito presumido sera igual ao resultado da aplicac;ao do percentual de 0,65% 
(sessenta e cinco centesimos por cento) sobre o valor do estoque. 

~a 0 oredito presumido saloulado segundo o § 19 sera utifiz:ado em 12 (doze) paroelas mensais, 
iguais e suoessivas, a partir da data a que se refere o saput deste artigo. 

§ 2Q 0 credito presumido calculado segundo os §§ 1 Q e 7Q sera utilizado em 12 (doze) parce!as 
mensais, iguais e sucessivas, a partir da data a que se refere o caput deste artigo.(Redacao dada pela 
Lei n° 10.865. de 2004l 

§ 3Q A pessoa jurfdica que, tributada com base no lucro presumido, passar a adotar o regime de 
tributac;ao com base no lucro real, tera, na hip6tese de, em decorrencia dessa opc;ao, · sujeitar-se a 
incidencia nao-cumulativa da contribuiyao para o PIS/Pasep, direito a desconto correspondente ao 
estoque de abertura dos bens e ao aproveitamento do credito presumido na forma prevista neste artigo. 

§ 4Q 0 disposto no caput aplica-se tambem aos estoques de produtos acabados e em elabora<;ao. 
(lnclufdo pe!a Lei n·) 10.684. de 30.5.200_])_ 

§ 5Q 0 disposto neste artigo aplica-se, tambem, aos estoques de produtos que nao geraram credito 
na aquisic;ao, em decorrencia do disposto nos§§ 7Q a gQ do art 3Q desta Lei, destinados a fabricac;ao dos 
produtos de que tratam as leis n% 9.990, de 21 de julho de 2000, 10.147, 21 de dezembro de 2000, 
10.485, de 3 de julho de 2002, e 10.560, de 13 de novembro de 2002, ou quaisquer outros submetidos a 
incid€mcia monotasica da contribui<;ao. (lncluldo pe!a Lei n° ·1 0.865. de 2004_l 

§ 6Q As disposic;oes do§ 5Q nao se aplicam aos estoques de produtos adquiridos a aHquota 0 (zero), 
isentos ou nao alcanc;ados pela incidencia da contribuic;ao. {.L'J;~!u fdo pel a I Pi nc 1 0.865. de ?Q_04l 
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§--+" 0 montante de oredito presumido de que trata o § 5" deste artigo sera igual ao resultado---4:> 
aplioayao do peroentual de 1 ,65% (um inteiro e sessenta e cinco centesimos per cento) sabre o valor do 
estoque, inolusive para as pessoas juridicas fabricantes des produtos referidos no paragra~B--4B--a-l+ 
W-da-bei--HB --+-0.833. de~19--t:Je--8&:teeffl9-re-de 2-0-QM!n£iu4Ele-pela--L-&i-n°-1-G-ki-@-§.-;.-de--a0G4t 

§ 7Q 0 montante do credito presumido de que trata o § 5Q deste artigo sera igual ao resultado da 
aplicac;ao da aliquota de 1,65% (urn inteiro e sessenta e cinco centesimos por cento) sobre o valor do 
estoque, inclusive para as pessoas juridicas fabricantes dos produtos referidos no art. 51 da Lei nQ 
10.833, de 29 de dezembro de 2003. {fu!dacao dada oela Lel n° 10.9?5. de 2004) rVlde Lei n° '10.925. 
de ?004) 

Art. 12. Ate 31 de dezembro de 2003, o Poder Executivo submetera ao Congresso Nacional projeto 
de lei tomando nao-cumulativa a cobranc;a da Contribujc;ao para o Financiamento da Seguridade Socia! 
(Cofins). 

Paragrafo umco. 0 projeto contera tambem a modificac;ao, se necessana, da aliquota da 
contribuic;ao para o PIS/Pasep, com a finalidade de manter constante, em relac;ao a perfodos anteriores, 
a parcela da arrecadac;ao afetada pelas alterac;oes introduzidas por esta Lei. 

Capitulo II 

das OUTRAS DISPOSI<;OES RELATIVAS A LEGISLA<;AO 

TRIBUT ARIA E ADUANEIRA 

Art. 13. Poderao ser pagos ate o ultimo dia util de janeiro de 2003, em parcela unica, os debitos a 
que se refere o art 11 da Medida Provisoria n' 2.158--35. d~ 24 de aaosto de ?001, vinculados ou nao a 
qualquer ac;ao judicial, relativos a fatos geradores ocorridos ate 30 de abril de 2002. 

§ 1Q Para os efeitos deste artigo, a pessoa juridica devera comprovar a desistencia expressa e 
irrevogavel de todas as ac;oes judiciais que tenham por objeto os tributos a serem pagos e rreru.1nc:iar a 
qualquer alegac;ao de direito sobre a qual se fundam as referidas ac;oes. 

§ 2Q Na hip6tese de que trata este artigo, serao dispensados os juros de mora devidos ate janeiro de 
1999, sendo exigido esse encargo, na forma do§ 4° do art 17 da Lei n' 9.779. de 19 de janeiro de 1999, 
acrescido pela fv1edida Proviso ria n'"? .158-35. de 24 de agosto d? 2001, a partir domes: 

I - de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos ate janeiro de 1999; 

II - seguinte ao da ocorrencia do fato gerador, nos demais casos. 

§ 3Q Na hip6tese deste artigo, a multa, de mora ou de oficio, incidente sobre o debito constituido ou 
nao, sera reduzida no percentual fixado no caput do art 6' da Lei n) 8.218. de 29 de aqosto de ·1 991. 

§ 4Q Para efeito do disposto no caput, se os debitos forem decorrentes de lanc;amento de oficio e se 
encontrarem com exigibilidade suspensa por for{:a do lnciso ill do art. 151 da Lei n' 5.'!72. de 25 de 
outubro de 1966, o sujeito passivo devera desistir expressamente e de forma irrevogavel da impugnaQao 
ou do recurso interposto. 

Art. 14. Os debitos de que trata o art. 13, relativos a fatos geradores vinculados a a.-;oes judiciais 
propostas pelo sujeito passivo contra exigencia de imposto ou contribui<;ao instituido ap6s 1Q de janeiro 
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de 1999 ou contra majora~ao, apos aquela data, de tributo ou contribui~ao anteriormente instituido, 
poderao ser pagos em parcela unica ate o ultimo dia util de janeiro de 2003 com a dispensa de multas 
moratoria e punitivas. 

§ 1Q Para efeito deste artigo, o contribuinte ou o responsavel devera comprovar a desistencia 
expressa e irrevogavel de todas as a¢es judiciais que tenham por objeto os tributos a serem pagos na 
forma do caput, e renunciar a qualquer alega{:ao de direito sobre as quais se fundam as referidas a~oes. 

§ 2Q 0 beneficio de que trata este artigo somente podera ser usufruido caso o contribuinte ou o 
responsavel pague integralmente, no mesmo prazo estabelecido no caput, os debitos nele referidos, 
relativos a fatos geradores ocorridos de maio de 2002 ate o mes anterior ao do pagamento. 

§ 3Q Na hipotese deste artigo, os juros de mora devidos serao determinados pela varia{:ao mensa! 
da Taxa de Juros de Longo Prazo (T JLP). 

Art. 15. Relativamente aos tributos e contribui~oes administrados pela Secretaria da Receita 
Federal, o contribuinte ou o responsavel que, a partir de 15 de maio de 2002, tenha efetuado pagamento 
de debitos, em conformidade com norma de carater exonerativo, e divergir em rela~ao ao valor de debito 
constituido de oficio, poderc1 impugnar, com base nas normas estabelecidas no Decreta n°' 70235, de 6 
de marco de 1972, a parcela nao reconhecida como devida, desde que a impugna~ao: 

I - seja apresentada juntamente com o pagamento do valor reconhecido como devido; 

II - verse, exclusivamente, sobre a divergencia de valor, vedada a inclusao de quaisquer outras 
materias, em especial as de direito em que se fundaram as respectivas a~oes judicia is ou impugna~oes e 
recursos anteriormente apresentados contra o mesmo lan~amento; 

Ill - seja precedida do deposito da parcela nao reconhecida como devida, determinada de 
conformidade como disposto na '-"ei n" 9.7Q).. de 17 de novembro de 1998. 

§ 1Q Da decisao proferida em rela~ao a impugna~ao de que trata este artigo cabera recurso nos 
termos do Decreto n° 70.235. de 6 de marco de i 972 

§ 2Q A conclusao do processo administrativo-fiscal, por decisao definitiva em sua esfera ou 
desistencia do sujeito passivo, implicara a imediata conversao em renda do deposito efetuado, na parte 
favoravel a Fazenda Nacional, transformando-se em pagamento definitivo. 

§ 3Q A parcela depositada nos termos do inciso Ill do caput que venha a ser considerada indevida 
por forGa da decisao referida no§ 2Q sujeitar-se-a ao disposto na Lei n° 9.703. de 17 de novembro de 
i998. 

§ 4Q 0 disposto neste artigo tambem se aplica a majora~ao ou a agravamento de multa de oflcio, na 
hipotese do art. 13. 

Art. 16. Aplica-se o disposto nos arts. 13 e 14 as contribui~oes arrecadadas pelo lnstituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), observada regulamenta{:ao editada por esse 6rgao, em especial quanto aos 
procedimentos no ambito de seu contencioso administrativo. 

Art. 17. A op~ao pela modalidade de pagamento de debitos prevista no caput do art 5° da Medida 
Proviso ria ri" 2.?22 de 4 de setembro de ?00 l, podera ser exercida ate o ultimo dia util domes de janeiro 
de 2003, desde que o pagamento seja efetuado em parcela (mica ate essa data. 
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Paragrafo unico. Os debitos a serem pagos em decorrencia do disposto no caput serao acrescidos 
de juros equivalentes a taxa do Sistema Especial de Liquida~ao e Custodia (Selic) para tftulos federais, 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mes de janeiro de 2002 ate o mes anterior ao do 
pagamento, e adicionados de 1% (urn por cento) relativamente ao mes em que o pagamento estiver 
sendo feito. 

Art. 18. Os debitos relativos a contribui~o para o Program a de Forrna~ao do Patrimonio do Servidor 
Publico (Pasep) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bern como de suas autarquias e 
funda~oes publicas, sem exigibilidade suspensa, correspondentes a fato gerador ocorrido ate 30 de abril 
de 2002, poderao ser pagos mediante regime especial de parcelamento, por op~ao da pessoa juridica de 
direito publico interno devedora. 

Paragrafo unico. A op~o referida no caput devera ser forrnalizada ate o ultimo dia util do mes de 
setembro de 2002, nos termos e condi~es estabelecidos pela Secre1aria da Recei1a Federal. 

Art. 19.0 regime especial de parcetamento referido no art 18 implica a consolida~ao dos debitos na 
data da op~ao e abrangera a totalidade dos debitos existentes em nome da optante, constituidos ou nao, 
inclusive os juros de mora incidentes ate a data de op~ao. 

Paragrafo unico. 0 debito consolidado na forma deste artigo: 

I- sujeitar-se-a, a partir da da1a da consolida~ao, a juros equivalentes a taxa do Selic para tltulos 
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data de deferimento do pedido ate o mes 
anterior ao do pagamento, e adicionados de 1% (urn por cento) relativamente ao mes em que o 
pagamento estiver sendo feito; 

II - sera pago mensalmente, ate o ultimo dia util da primeira quinzena de cada mes, no valor 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor devido no mesmo mes pela op1ante, relativo ao Pasep 
correspondente ao fato gerador ocorrido no mes imediatamente anterior, ate a liquidayao total do debito; 

Ill- a ultima parcela sera paga pelo valor residual do debito, quando inferior ao referido no inciso II. 

Art. 20. A op~ao pelo regime especial de parcelamento referido no art. 18 sujeita a pessoa juridica: 

I - a confissao irrevogavel e irretratavel dos debitos referidos no arl 19; 

II - ao pagamento regular das parcelas do debito consolidado, bern como dos valores devidos 
relativos ao Pasep decorrentes de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 

Paragrafo unico. A op~ao pelo regime especial exclui qualquer outra forma de parcelamento de 
debitos relativos ao Pasep. 

Art. 21. A pessoa juridica optante pelo regime especial de parcelamento referido no art. 18 sera dele 
excluida nas seguintes hip6teses: 

1- inobservancia da exigencia estabelecida no inciso I do art. 20; 

II- inadimplencia, por 2 (dois) meses consecutivos ou 6 (seis) altemados, relativamente ao Pasep, 
inclusive decorrente de fatos geradores ocorridos posteriormente a 30 de abril de 2002. 
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§ 1Q A exclusao da pessoa juridica do regime especial implicara exigibilidade imediata da totalidade 
do credito confessado e ainda nao pago. 

§ 2Q A exclusao sera formalizada por meio de ato da Secretaria da Receita Federal e produzira 
efeitos a partir do mes subsequente aquele em que a pessoa juridica optante for cientificada. 

Art. 22. (VET ADO) 

Art. 23. A op~ao pelo parcelamento alternative ao Refis de que tlata o art. 12 da Lei n" 9.964. de 10 
de abrii de 2000. regularmente efetuada, podera ser convertida em op~ao pelo Refis, e vice-versa, na 
hipotese de erro de fato cometido por ocasiao do primeiro pagamento efetuado, observadas as normas 
estabelecidas pelo Comite Gestor do referido Programa. 

§ 1Q A mudan~a de op~o referida neste artigo devera ser solicitada ate o ultimo dia util domes de 
janeiro de 2003. 

§ 2Q A pessoa juridica excluida do parcelamento alternative ao Refis em razao de pagamento de 
parcela em valor inferior ao fixado no art 12. & '1''. da Lei nc 9.964. de 10 de abri! de 2000, acrescido de 
juros correspondentes a variat;ao mensa! da Taxa de Juros de Longo Prazo (T JLP), podera ter sua op~ao 
restabelecida, observado o disposto no caput. 

§ 3Q A conversao da op~ao nos termos deste artigo nao implica restitui~ao ou compensa~ao de 
valores ja pagos. 

Art. 24.0 caput do art. 10 da Lei r{ 10.522. de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
reda~ao: 

"Art. 10. Os debitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderao ser parcelados em ate 
sessenta parcelas mensais, a exclusive criterio da autoridade fazendaria, na forma e condi~oes previstas 
nesta Lei. 

..................................................................................................... " (NR) 

Art. 25. Relativamente aos tributos e contribui9oes administrados pela Secretaria da Receita 
Federal, na hipotese de, na data do pagamento realizado de conformidade com norma de carater 
exonerative, o contribuinte ou o responsavel estiver sob a~ao de fiscaliza9ao relativamente a materia a 
ser objeto desse pagamento, a parcela nao reconhecida como devida podera ser impugnada no prazo 
fixado na intima~ao constante do auto de infra~o ou da notifica~o de lan~mento, nas condi9oes 
estabelecidas pela referida norma, inclusive em rela9ao ao deposito da respectiva parcela dentro do 
prazo previsto para o pagamento do valor reconhecido como devido. 

Art. 26. Poderao optar pelo Sistema lntegrado de Pagamento de lmpostos e Contribuit;oes das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), nas condiyoes estabelecidas pela Lei nc 
9.3H. de 5 de dezembro de 1996, as pessoas juridicas que se dediquem exclusivamente as atividades 
de: 

I - agencia de viagem e turismo; 

II - (y'E"[.AD OJ 

Ill - .{_VFT ADO) 
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IV- (VET ADO) 

V- LVETADO) 

VI - {VET ADO} 

VII- (VET ADO) 

VIII- (VET ADO) 

Art. 27. A opera<;ao de comercio exterior realizada mediante utiliza<;ao de recursos de terceiro 
presume-so por conta e ordem deste, para fins de aplicagao do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida 
Provisoria_n·: 2.158-35 de 24 de agosto de 2001. 

Art. 28. As empresas de transporte intemacional que operem em linha regular, por via aerea ou 
maritima, deverao prestar informagoes sobre tripulantes e passageiros, na forma e no prazo 
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. 

Paragrafo unico. 0 descumprimento do disposto neste artigo ensejara a aplicagao de multa no vaior 
de: 

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por vefculo cujas informagoes nao sejam prestadas; ou 

II- R$ 200,00 (duzentos reais) por informagao omitida, limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) por vefculo. 

Art. 29. As materias primas, os produtos intermediaries e os materiais de embalagem, destinadoo-a 
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, a elabora9iio de produtos classificados !'lOS 

Capitulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,23 (exoeto codigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e 
Ex 01 no c6digo 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no c6digo 2209.00.00, e nas posic;oes 21.01 a 
21.05.00, da Tabela de lnoidenoia do Impasto sobre Produtos lndustrializados Tipi, inclusive aqueles a 
que oorresponde a notaQao NT (nao tribi:Jtados), sairao do estabeleoimento industrial oom suspensao do 
referido impasto. 

Art. 29. As materias-primas, os produtos intermediarios e os materiais de embalagem, destinados a 
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, a elabora<;ao de produtos classificados nos 
Capftulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,23 (exceto c6digos 2309.10.00 e 2309.90.30 e 
Ex-01 no c6digo 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no c6digo 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posi<;oes 
21.01 a 21.05.00, da Tabela de lncidencia do Impasto sobre Produtos lndustrializados - TIPI, inclusive 
aqueles a que corresponde a nota<;ao NT (nao tributados), sairao do estabelecimento industrial com 
suspensao do referido impasto. (Redacao dada pe!a Lei n° 10.684. de 30.5.2003) 

§ 12 0 disposto neste artigo aplica-se, tambem, as saidas de materias-primas, produtos 
intermediarios e materiais de embalagem, quando adquiridos por: 

I - estabelecimentos industriais fabricantes, preponderantemente, de: 

a) componentes, chassis, carrogarias, partes e pevas dos produtos a que se refere o "'""""·'--'---=0~-=-=-'-'-
i 0.485 _ de 3 de i~J!h Q de 200?: 



64 

b) partes e pe~as destinadas a estabelecimento industrial fabricante de produto classificado no 
Capitulo 88 da Tipi; 

II - pessoas jurldicas preponderantemente exportadoras. 

§ 22 0 disposto no caput e no inciso I do§ 12 aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita 
bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-calendario imediatamente anterior ao da aquisi~ao, 
houver sido superior a 60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo perfodo. 

§ 32 Para fins do disposto no inciso II do § 12, considera-se pessoa juridica preponderantemente 
exportadora aquela cuja receita bruta decorrente de e:xporta~o para o exterior, no ano-calendario 
imediatamente anterior ao da aquis~ao, houver sido superior a 80% (oitenta por cento) de sua receita 
bruta total no mesmo periodo. 

§ 42 As materias-primas, os produtos intermediarios e os materiais de embalagem, importados 
diretamente por estabelecimento de que tratam o caput e o § 12 serao desembara~ados com suspensao 
doiPI. 

§ 52 A suspensao do imposto nao impede a manuten~ao e a utiliza~ao dos creditos do IPI pelo 
respectivo estabelecimento industrial, fabricante das referidas materias-primas, produtos intermediarios e 
materiais de embalagem. 

§ 62 Nas notas fiscais relativas as saidas referidas no§ 52 , devera constar a e:xpressao "Salda com 
suspensao do IPI", com a especifica9ao do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do 
imposto nas referidas notas. 

§ 72 Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverao: 

I - atender aos termos e as cond~oes estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal; 

II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos 
estabelecidos. 

Art. 30. A falta de presta9ao das informa~oes a que se refere o art. 5' da Lei Complementar n" 105. 
de i 0 d<'> janeiro de 2001, ou sua apresenta9ao de forma inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jur!dica 
as seguintes penalidades: 

1- R$ 50,00 (cinquenta reais) por grupo de cinco informa~oes inexatas, incompletas ou omitidas; 

II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mes-calendario ou fra~o, independentemente da sanc;ao 
prevista no inciso I, na hipotese de atraso na entrega da declara~o que venha a ser instituida para o fim 
de apresenta9ao das informa9oes. 

§ 12 0 disposto no inciso II do caput aplica-se tambem a declarayao que nao atenda as 
especificayoes que forem estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, inclusive quando exigida em 
meio digital. 

§ 22 As multas de que trata este artigo serao: 

1- apuradas considerando o periodo compreendido entre o dia seguinte ao termino do prazo fixado 
para a entrega da declara9ao ate a data da efetiva entrega; 



65 

II- majoradas em 100% (cern por cento ), na hip6tese de lavratura de auto de infrac;ao. 

§ 3Q Na hip6tese de lavratura de auto de infrac;ao, caso a pessoa juridica nao apresente a 
declara<;ao, serao lavrados autos de infrac;ao complementares ate a sua efetiva entrega. 

Art. 31. A falta de apresentac;ao dos elementos a que se refere o art. 6'' da Lei Complementar n° 
105. de ·t 0 de janeiro de 2001, ou sua apresentac;ao de forma inexata ou incompleta, sujeita a pessoa 
juridica a multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor das operac;6es objeto da requisic;ao, apurado 
por meio de procedimento fiscal junto a propria pessoa juridica ou ao titular da conta de deposito ou da 
aplicac;ao financeira, bern como a terceiros, por mes-calendario ou frac;ao de atraso, limitada a 10% (dez 
por cento). observado o valor minimo de R$ 50.000,00 (cinqOenta mil reais). 

Paragrafo unico. A multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos§§ 2Q e 3Q do art. 30. 

Art. 32. As entidades fechadas de previdencia complementar poderao excluir da base de calculo da 
contribuic;ao para o PIS/Pasep e da Cofins, atem dos valores ja previstos na legislac;ao vigente, os 
referentes a: 

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de beneficios de 
aposentadoria, pensao, peculio e resgates; 

II - receita decorrente da venda de bens im6veis, destinada ao pagamento de beneffcios de 
aposentadoria, pensao, peculio e resgates; 

Ill - resultado positivo auferido na reavaliac;§o da carteira de investimentos imobiliarios referida nos 
incisos I e II. 

Paragrafo unico. As entidades de que trata o caput poderao pagar em parcela unica, ate o ultimo 
dia util domes de novembro de 2002, com dispensa de juros e multa, os debitos relativos a contribuic;ao 
para o PIS/Pasep e a Cofins, constituidos ou nao, inscritos ou nao em Divida Ativa, ajuizados ou a 
ajuizar, referentes a fatos geradores ocorridos ate 31 de julho de 2002 e decorrentes de: 

I - rendimentos relativos a receitas de aluguel, destinados ao pagamento de beneffcios de 
aposentadoria, pensao, peculio e resgates; 

II - receita decorrente da venda de hens imoveis, destinada ao pagamento de beneficios de 
aposentadoria, pensao, peculio e resgates; 

Ill - resultado positivo auferido na reavaliac;§o da carteira de investimentos imobiliarios referida nos 
incisos I e II. 

Art. 33. (VET ADO)_ 

Art. 34. A condic;ao e a vedac;ao estabelecidas, respectivamente, no art. 13. § 2). !H. b. da Lei no 
9.4_4:_~_,_ile 26 de dt:!_~_!Jlbro de 1995, e no art. 12. § 2°, a. _c!a Lei n° 9.532. de 10 de de?embro de 1997, 
nao alcanc;am a hip6tese de remunerac;ao de dirigente, em decorrencia de vinculo empregat!cio, pelas 
Organizac;6es da Sociedade Civil de Interesse Publico (Oscip), qualificadas segundo as normas 
estabelecidas na Lei n'' 9.790. de 23 de marco de 1999, e pelas Organizac;oes Sociais (OS), qualificadas 
consoante os dispositivos da Lei r/ 9jl]_l-'-9e i 5 de maio de ·t998. 
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Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo aplica-se somente a remunera<;ao nao superior, em seu 
valor bruto, ao limite estabelecido para a remunera<;ao de servidores do Poder Executivo Federal. 

Art. 35. A receita decorrente da avaliac;rao de tl1ulos e valores mobi\iarios, instrumentos financeiros, 
derivativos e itens objeto de hedge, registrada pelas institui<;oes financeiras e demais entidades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, instituir;oes autorizadas a operar pela 
Superintendencia de Seguros Privados - Susep e sociedades autorizadas a operar em seguros ou 
resseguros em decorrencia da valora<;ao a pre<;o de mercado no que exceder ao rendimento produzido 
ate a referida data somente sera computada na base de calculo do lmposto de Renda das Pessoas 
Juridicas, da Contribuir;ao Social sobre o Lucro Liquido, da Contribui<;ao para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) e da contribuic;rao para o PIS/Pasep quando da aliena<;ao dos respectivos 
ativos. 

§ 12 Na hip6tese de desvaloriza<;ao decorrente da avaliar;ao mencionada no caput, o 
reconhecimento da perda para efeito do lmposto de Renda das Pessoas Juridicas e da Contribui<;ao 
Social sobre o Lucro Liquido sera computada tambem quando da aliena<;ao. 

§ 22 Para fins do disposto neste artigo, considera-se alienac;rao qualquer forma de transmissao da 
propriedade, bern como a liquida<;ao, o resgate e a cessao dos referidos titulos e valores mobiliarios, 
instrumentos financeiros derivativos e itens objeto de hedge. 

§ 32 Os registros contabeis de que trata este artigo serao efetuados em contrapartida a conta de 
ajustes especifica para esse fim, na forma a ser estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. 

§ 42. Ficam convalidados os procedimentos efetuados anteriormente a vigencia desta Lei, no curso 
do ano-calendario de 2002, desde que observado o disposto neste artigo. 

,1\rt. 36. Nao sera computada, na determinayao do Iuera real e da base de calculo da ContribuiQao 
Social sabre o Luoro biquido da pessoa juridica, a parcela oorrespondente a diferenga entre o valor de 
integralizaQao de capital, resultante da incorpora.gao ao patrimonio de outra pessoa juridica que efetuar a 
subscrigao e inte§falizaQao, e o valor dessa partioipayao soeietaria registrado na escrituraQao contabi! 
desta mesma pessoa juridica. (Revoaado __ oela Lei n° 11.196. de 20051 

§4"' 0 valor da diferen~?S apurada sera controlado na parte B do livre de Apurayao do lucre Real 
(lalur) e somente devera ser computado na determinagao do lucro real e da base de calculo da 
Contribuigao Social sabre o lucre liquido: !B.E_vogado pe!a Lei n° 11.196. de 2005) 

I na alienaQao, liquidagao au baixa, a qualquer titulo, da participaf?ao subscrita, proporcionalmente 
ao montante realizado;(Revogado peia Lei n° 1 I .196. de 2005) 

II proporcionalmente ao valor realizado, no perlodo de apuragao em que a pessoa juridica para a 
qual a participayao societaria tenha side transferida realizar o valor dessa participayao, por alienaQao, 
liquidagao, senferenoia de sapital em outra pessea jl:lridisa, ol:l baixa a qt:~alqt:~er titl:lloJRevogado pela Lei 
n° ·11 .i 96, de 2005) 
----<§~29 Nao sera considerada realizaQao a eventual transferencia da participaQao societaria inoorporada 
ao patrimonio de outra pessoa jurldica, em decorrencia de fusao, cisao ou incorporagao, observadas as 
condi~toesdo § 1"'~f-\evog_?do pelalei rr:.JL196. de 2005) 

Art. 37. Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 12 de janeiro de 2003, a aliquota da 
Contribuivao Social sobre o Lucro Uquido (CSLL), institufda pela ! ei n' 7.689. de 15 de dezembro de 
198Ei_, sera de 9% (nove por cento). 

Art. 38. Fica instituldo, em rela<;ao aos tributos e contribuic;oes administrados pela Secretaria da 
Receita Federal, bonus de adimplencia fiscal, aplicavel as pessoas juridicas submetidas ao regime de 
tributavao com base no lucro real ou presumido. 
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§ 1 2 0 bOnus referido no caput: 

I- corresponde a 1% (urn por cento) da base de calculo da CSLL determinada segundo as normas 
estabelecidas para as pessoas juridicas submetidas ao regime de apura~ao com base no lucro 
presumido; 

II- sera calculado em rela~ao a base de calculo referida no inciso I, relativamente ao ano-calendario 
em que permitido seu aproveitamento. 

§ 2.2 Na hip6tese de periodo de apura~ao trimestral, o bonus sera calculado em rela~ao aos 4 
(quatro) trimestres do ano-calendario e podera ser deduzido da CSLL devida correspondente ao ultimo 
trimestre. 

§ 32 Nao tara jus ao bonus a pessoa juridica que, nos ultimos 5 (cinco) anos-calendario, se 
enquadre em qualquer das seguintes hip6teses, em rela~ao a tributos e contribui~oes administrados pela 
Secretaria da Receita Federal: 

1-lan~amento de oficio; 

II - debitos com exigibilidade suspensa; 

Ill - inscri(fao em divida ativa; 

IV- recolhimentos ou pagamentos em atraso; 

V- falta ou atraso no cumprimento de obriga(fao acess6ria. 

§ 42 Na hip6tese de decisao definitiva, na esfera administrativa ou judicial, que implique 
desonerayao integral da pessoa juridica, as restriyoes referidas nos incisos I e II do § 32 serao 
desconsideradas desde a origem. 

§52 0 perfodo de 5 (cinco) anos-calendario sera computado por ano completo, inclusive aquele em 
rela(fao ao qual dar-se-a o aproveitamento do bonus. 

§ 62 A deduvao do bonus dar-se-a em rela~o a CSLL devida no ano-calendario. 

§ 7.2 A parcela do bonus que nao puder ser aproveitada em determinado periodo podera se-lo em 
periodos posteriores, vedado o ressarcimento ou a compensayao distinta da referida neste artigo. 

§ 8Q A utiliza~ao indevida do bonus instituido por este artigo implica a imposi~ao da multa de que 
trata o inciso !I_ do art 44 da Lei n ° 9.430. sle 27 de dezern\:)i_Q.. de E96, sem prejuizo do disposto em seu 
§ 2Q. 

§ 92 0 bonus sera registrado na contabilidade da pessoa juridica beneficiaria: 

I-na aquisiyao do direito, a debito de conta de Ativo Circulante e a credito de Lucro ou Prejuizos 
Acumulados; 

II - na utilizayao, a debito da provisao para pagamento da CSLL e a credito da conta de Ativo 
Circulante referida no inciso I. 
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§ 10. A Secretaria da Receita Federal estabelecera as normas necessarias a aplica<;ao deste artigo. 

Art. 39. As pessoas juridicas poderao deduzir do lucro liquido, na determinagao do lucre real e da 
base de catoolo da CSLL, as despesas operacionais relativas aos dispendios realizados com pesquisa 
tecnologiea e desenvolvimente de inovayao tesnologisa de produtos. (Revogado Reia ! ei n° 1 i .196. de 
2005_1 
---<§r+1"' Considera se ino•:agao teenologiea a concepgao de novo produto ou precesso de fabricagao, 
bern como a agregagao de no>Jas funcionalidades ou caracteristicas ao predute ou processo qYe implique 
melhorias incrementais e no efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maier 
competitividade no mercado. ffievogado r:>ela _Lei n° i 1.196. de 2005) 
-~§t-i2~" Os •;alores relati>Jos aos dispendios incorridos em iAstalagoes fixas e na aquisiQao de aparelhos, 
maq1:1inas e eq1:1ipamentos, destinados a utilizagao em prejetos de pesquisa e desen>JOI\Jimentos 
tecnologicos, metrologia, normalizaQao tecnica e avaliagao da oonformidade, aplioaveis a prodYtos, 
proeessos, sistemas e pessoal, proeedimentos de autorizagao de registros, lioengas, homologagoes e 
suas formas correlatas, bern como relawos a precedimentos de preteyao de prepriedade inteleetual, 
poderao ser depreciados na forma da legisla'?3o vigente, podem:lo o saldo nao depreciado ser exciYido 
na determi'layao do lucre real, no periodo de apurayao em que concluida sua utilizayao. (Revooado pela 
Lei n° 11.196. de 2005) 
-~§~3" 0 valor do saldo excluido na forma do § 2" de•1era ser controlado na parte 8 do Livre de 
Apt:~raQao do lucre Real (Lalur) e sera adicionado, na determinayao do lucre real, em cada periodo de 
apura9ao posterior, pelo valor da deprecia!fao normal q1:1e •1enha a ser contabilizada como despesa 
operacional. (Revoqado pela Lei 11° ·t i .196. de 2005) 
---q§~4" Para fins da deduQao, os dispendios de\'erao ser controlados oontabilmente em oontas 
especificas, individualizadas por projeto realizado. fRevogado pel a Lei n° 11 < 196. de._ 2005) 
-----<:§~5a-" No ex:ercicio de 2003, o disposto no saput deste artigo apliea se tambem aos saldos, em 31 de 
dezembro de 2002, das oontas do Ativo Diferido, referentes a dispendios realizados com pesquisa 
tecnologica e deseAvol'limento de ino'Jat]aO tecnologisa. (Revogado pela Lei !1° 11 196. de 2005) 

Art. 40. Sem prejuizo do disposto no art 39, a pessoa juridica podera, ainda, excluir, na 
determinavao do lucre real, valor equi>.<alente a 100% (oem por cento) do dispendio total de cada projeto 
qye venha a ser transformado em deposito de patente, devidamente registrado no Institute Naoional de 
Propriedade Industrial (INPI), e, cYmYiativamente, em pelo menos uma das seguintes entidades de 
exame reoonheoidas pelo Tratado de CooperaQao sabre Patentes (Paten.t Cooperation Treat>' PCT): 
\Rey_q_,q_ado pela Lei n" 11.196. de 2005\ 

I Departamento Europeu de Patentes (European Patent Offieej; fRei,I_QQado Q..eia_!,.ei !J0 1 U96< de 
2005) 

II Departamento Japones de Patentes (Japan Patent Office); ou (Revogado peia I ei n() 11.196. de 
;f_005) 

Ill Departamento Norte .a.mericano de Patentes e Marcas (United States Patent and Trade Mark 
Office.,). (Revogado pe!a Le1 n" 11 .196. de 2005} 
-~§~1" 0 valor que servira de ease para a ex:olusao devera ser oontrolado na parte 8 do Lalur, por 
projeto, ate que sejam satisfeitas as exigencias pre'.•istas nesta Lei, quaAdo poderao ser ex:cluidos na 
determiAayao do lucro real na forma prevista oeste artigo. (Revooado pela Lei n" 11.196. de 20051 
--~§.....,2~" Os valores registrados na forma do § 1" deverao, a qualquer tempo, ser comprovados por 
dooumentactao idonea, que devera estar a disposigao da fiscalizagao da Seoretaria da Receita Federal. 
_(Revogg_go peia Lei n~ 11.196. de 200§1 

Art. 41. (VET ADO) 

Art. 42. Para sonvalidar a ade'l\:layao des dis13endios efetuados, som vistas ao gozo do beAefleio 
fiscal pre'Jisto no art 40, os projetos de desenvolvimento de inovaQao tesnologica de\'erao ser 
submetidos a analise e aprova'?3o do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, nos termos dispostos no H~i~ 
a-~3 ga Lel n·" 8.661. de ? de junhe--de--1-993, observadas regras fixadas em regulamento. {13evoqack~ 
g_ela Lei n". 11._19§_. ______ de ________ 2005) 

Paragrafo unico. Para gozo do beneficia fiscal previsto nos arts. 39, 40 e 41, a pessoa jurldica 
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de·:era compro¥ar, quando for o caso, o recolhimento da contribuiQao de interventtao no dominf'B
economieo instituida pela Lel-n" -~embro _de ?000, e alterada pela I ei -tt"' -W~~ 
de dezembro de 200~ (Revogado pela Lei n° 11.196. de 2005) 

Art. 43. Os dispendios a que se referem os arts. 39 e 40 somente poderao ser deduzidos se pagosa 
pessoas fisisas ou juridisas residentes e domisiliadas no Pais, exeeto os pagamentos destinados a 
obtenQao e manutenQao de patentes e marcas no exterior. (Revogado pela Lei n° 11.196. de 2005) 

Art. 44. {VETADOl 

Art. 45. Nos casos de apurar;ao de excesso de custo de aquisir;ao de bens, direitos e servir;os, 
importados de empresas vinculadas e que sejam considerados indedutiveis na determinar;ao do lucro 
real e da base de calculo da contribuir;ao social sobre o lucro liquido, apurados na forma do art 18 da Lei 
no 9.430. de 27 de dezembro de 1996, a pessoa juridica deven~ ajustar o excesso de custo, determinado 
por urn dos metodos previstos na legisla<;ao, no encerramento do periodo de apura<;ao, contabilmente, 
por meio de lanr;amento a debito de conta de resultados acumulados e a credito de: 

I - conta do ativo onde foi contabilizada a aquisi9ao dos bens, direitos ou servi9os e que 
permanecerem ali registrados ao final do periodo de apuraf(ao; ou 

II - conta propria de custo ou de despesa do periodo de apura<;ao, que registre o valor dos bens, 
direitos ou servi<;os, no caso de esses ativos ja terem sido baixados da conta de ativo que tenh<Jt 
registrado a sua aquisi9ao. 

§ 1 Q No caso de bens classificaveis no ativo permanente e que ten ham gerado quotas de 
deprecia9ao, amortizaf(ao ou exaustao, no ano-calendario da importaf(ao, o valor do excesso de pre9o de 
aquisi<;ao na importa9ao devera ser creditado na conta de ativo em cujas quotas tenham sido debitadas, 
em contrapartida a conta de resultados acumulados a que se refere o caput. 

§ 2Q Caso a pessoa juridica opte por adicionar, na determinar;ao do lucro real e da base de calculo 
da contribui<;ao social sobre o lucro liquido, o valor do excesso apurado em cada periodo de apun19ao 
somente por ocasiao da realizavao por alienavao ou baixa a qualquer titulo do bern, direito ou servi9o 
adquirido, o valor total do excesso apurado no periodo de aquisivao devera ser excluido do patrimon!o 
liquido, para fins de determina<;ao da base de calculo dos juros sobre o capital proprio, de que trata o art. 
9° da Lei n° 9.?49. de 2? ge dezembro cle 1995, alterada pela Lei n" 9A30, de 27 de dezembro de 1996. 

§ 3Q Na hip6tese do § 2Q, a pessoa jurfdica devera registrar o valor total do excesso de prec;;o de 
aquisi<;ao em subconta propria que registre o valor do bern, servi<;o ou direito adquirido no exterior. 

Art. 46. 0 art 13, caput, e o art 14, I, da Lei n!1. 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam ~ 
vigorar com a seguinte reda<;ao: 

"Art 13. A pessoa juridica cuja receita bruta total. no ano-calendario anterior, tenha sido igual ou inferior a 
R$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milh6es de reais), ou a R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes de rears) 
multiplicado pelo numero de meses de atividade do ano-calendario anterior, quando inferior a 12 (doze) 
meses, podera optar pelo regime de tributa<;ao com base no lucro presumido . 

.................................................................................................. "(NR) 

".Art. 14 ....................................................................... . 
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I- cuja receita total, no ano-calendario anterior seja superior ao limite de R$ 48.000.000,00 (quarenta e 
oito milhoes de reais), ou proporcional ao numero de meses do periodo, quando inferior a 12 (doze) 
meses; 

.................................................................................................. "(NR) 

Art. 47. A pessoa juridica integrante do Mercado Atacadista de Energia Eletrica (MAE), instituido 
pela j,..ei n° 10.433. de ?4 de abri! de 2002, poden1 optar por regime especial de tributa~ao, relativamente 
a contribu~ao para o Programa de lntegra(:ao Social e de Forma(:ao do Patrimonio do Servidor Publico 
(PIS/Pasep) e a Contribuivao para o Financiamento da Seguridade Social {Cofins). 

§ 12 A op<;ao pelo regime especial referido no caput: 

I - sera exercida mediante simples comunicado, nos termos e condivoes estabelecidos pela 
Secretaria da Receita Federal; 

II - produzira efeitos em relavao aos fatos geradores ocorridos a partir do mes subseqOente ao do 
exercicio da opvao. 

§ 22. Para os fins do regime especial referido no caput, considera-se receita bruta auferida nas 
operavoes de compra e venda de energia eletrica realizadas na forma da regulamentavao de que trata o 
art. 14 da Lei !1° 9.648. de 27 de maio de i998. com a redavao dada pela Lei !1° 10.433. de 24 de abril de 
2002, para efeitos de incidencia da contribui<;ao para o PIS!Pasep e da Cofins, os resultados positivos 
apurados mensalmente pela pessoa jurldica optante. 

§ 32 Na determinavao da base de calculo da contrbuivao para o PIS/Pasep e da Cofins, a pessoa 
juridica optante podera deduzir os valores devidos, correspondentes a ajustes de contabilizavoes 
encerradas de operavoes de compra e venda de energia eletrica, realizadas no ambito do MAE, quando 
decorrentes de: 

I - decisao proferida em processo de solu(:ao de conlitos, no ambito do MAE, da Agencia Nacional 
de Energia Betrica (Aneel) ou em processo de arbitragem, na forma prevista no<? 3" do art. 2" da Lei n"' 
10.433. de 24 de abril de 2002: 

II - resoluvao da Aneel; 

Ill- decisao proferida no ambito do Poder Judiciario, transitada em julgado; e 

IV- (VET ADO) 

§ 42 A deduvao de que trata o § 32 e permitida somente na hip6tese em que o ajuste de 
contabilizavao caracterize anulavao de receita sujeita a incidencia do PIS!Pasep e da Cofins, na forma 
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal. 

§52 Sem prejuizo do disposto nos§§ 32 e 42, geradoras de energia eletrica optantes poderao excluir 
da base de calculo da contribui~ao para o PIS/Pasep e da Cofins o valor da receita auferida com a venda 
compuls6ria de energia eiE~trica por meio do Mecanismo de Realocavao de Energia, de que trata a allnea 
b do paragrafo Onico do art. !4 da Lei no 9.648. de 27 de maio de 1998, introduzida pela Lei n'' 10.433, de 
24 de abril de 2002. 
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§ 6Q. Aplicam-se ao regime especial de que trata este artigo as demais normas aplicaveis as 
contribui<;oes referidas no caput, observado o que se segue: 

I- em relar,:ao ao PIS/Pasep, nao se aplica o disposto nos arts. 1Q a 69.; 

II- em rela<;ao aos fatos geradores ocorridos ate 31 de agosto de 2002, o pagamento dos valores 
devidos correspondentes a Cofins e ao PISIPasep poden1 ser feito com dispensa de multa e de juros 
morat6rios, desde que efetuado em parcela unica, ate o ultimo dia util domes de setembro de 2002. 

§ 79. (VET ADO) 

Art. 49. 0 art. 74 da Lei nQ. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte 
redar,:ao: 

:.:t._rt,_]_:l:_, 0 sujeito passivo que apurar credito, inclusive os judiciais com transito em julgado, relativo a 
tributo ou contribui<;ao administrado pela Secretaria da Receita Federal, passive! de restituir,:ao ou de 
ressarcimento, podera utiliza-lo na compensar,:ao de debitos pr6prios relativos a quaisquer tributos e 
contribuir,:oes administrados por aquele 6rgao. 

_§___L A compensar,:ao de que trata o caput sera efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de 
declara<;ao na qual constarao informar,:oes relativas aos creditos utilizados e aos respectivos debitos 
compensados. 

§ 2" A compensar,:ao declarada a Secretaria da Receita Federal extingue o credito tributario, sob 
condir,:ao resolutoria de sua ulterior homologar,:ao. 

§ 3'' Alem das hip6teses previstas nas leis especificas de cada tributo ou contribuir,:ao, nao poderao ser 
objeto de compensa<;ao: 

L:. o saldo a restituir apurado na Declarar,:ao de Ajuste Anual do lmposto de Renda da Pessoa Fisica; 

1L: os debitos relativos a tributos e contribui<;oes devidos no registro da Declarar,:ao de lmportar,:ao. 

§__:4_~ Os pedidos de compensa<;ao pendentes de apreciar,:ao pela autoridade administrativa serao 
considerados declarar,:ao de compensar,:ao, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. 

§ 5'" A Secretaria da Receita Federal disciplinara o disposto neste artigo."(NR) 

Art. 50.0 caput do art 6'' da Lei n'' 9.826. de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte 
redar,:ao: 

"Art. 69. A exporta<;ao de produtos nacionais sem que tenha ocorrido sua saida do territ6rio brasileiro 
somente sera admitida, produzindo todos os efeitos fiscais e cambiais, quando o pagamento for efetivado 
em moeda estrangeira de livre conversibilidade e a venda for realizada para: 

.................................................................................................................................. "(NR) 

Art. 51. 0 caput do art. 52 da L_ei n 9 .53?. de 1 0 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a 
seguinte alterar,:ao: 
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"Art. 52.0 valor do IPI devido no desembara~o aduaneiro dos cigarros do c6digo 2402.20.00 da Tipi sera 
apurado da mesma forma que para o produto nacional, tomando-se por base a classe de enquadramento 
divulgada pela Secretaria da Receita Federal. 

.................................................................................................. "(NR) 

Art. 52. 0 art. 33 do Decreto-Lei n2 1.593, de 21 de dezembro de 1977, passa a vigorar com a 
seguinte altera~ao: 

"Art 33. Aplicam-se as seguintes penalidades, em rela~ao ao selo de controle de que trata o art. 46 da 
Lei n2 4.502, de 30 de novembro de 1964, na ocorrencia das seguintes infrat;oes: 

I - venda ou exposi<;ao a venda de produto sem o selo ou com emprego de selo ja utilizado: multa igual 
ao valor comercial do produto, nao inferior a R$ 1.000,00 {mil reais); 

II - emprego ou posse de selo legitimo nao adquirido pelo proprio estabelecimento diretamente da 
repartit;ao fornecedora: multa de R$ 1,00 (urn real) por unidade, nao inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); 

Ill- emprego de selo destinado a produto nacional, quando se tratar de produto estrangeiro, e vice-versa; 
emprego de selo destinado a produto diverso; emprego de selo nao utilizado ou marcado como previsto 
em ato da Secretaria da Receita Federal; emprego de selo que nao estiver em circula<;{io: consideram-se 
os produtos como nao selados, equiparando-se a infra<;ao a falta de pagamento do lmposto sobre 
Produtos lndustrializados, que sera exigivel, alem da multa igual a 75% (setenta e cinco por cento) do 
valor do imposto exigido; 

N- fabrica<;ao, venda, compra, cessao, utiliza<;ao ou posse, soltos ou aplicados, de selos de controle 
falsos: independentemente de san~ao penal cabivel, multa de R$ 5,00 (cinco reais) por unidade, nao 
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ah~m da apreensao dos selos nao utilizados e da aplica<;ao da 
pen a de perdimento dos produtos em que tenham sido utilizados os selos; 

V- transporte de produto sem o selo ou com emprego de selo ja utilizado: multa igual a 50% (cinqOenta 
por cento) do valor comercial do produto, nao inferior a R$ 1.000,00 (mi reais). 

§ 12 Aplicar-se-a a mesma pena cominada no inciso II aqueles que fomecerem a outro estabelecimento, 
da mesma pessoa juridica ou de terceiros, selos de controle legitimos adquiridos diretamente da 
reparti<;ao fornecedora. 

§ 2Q Aplicar-se-a ainda a pena de perdimento aos produtos do c6digo 24.02.20.00 da Tabela de 
lncidencia do lmposto sobre Produtos lndustrializados (Tipi): 

I - na hip6tese de que tratam os incisos I e V do caput; 

II - encontrados no estabelecimento industrial, acondicionados em embalagem destinada a 
comercializa<;ao, sem o selo de controle. 

§ 32 Para fins de aplica<;ao das penalidades previstas neste artigo, havendo a constata<;ao de produtos 
com selos de controle em desacordo com as normas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal, 
considerar-se-a irregular a totalidade do tote identificado onde os mesmos foram encontrados."(NR) 

Art. 53. E. proibida a fabrica<;ao, em estabelecimento de terceiros, dos produtos do c6digo 
24.02.20.00 da Tipi. 
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Paragrafo unico. Aos estabelecimentos que receberem ou tiverem em seu poder materias-primas, 
produtos intermediarios ou material de embalagem para a fabricac;ao de cigarros para terceiros, aplica-se 
a penalidade prevista no inciso ii do art. 15 do Decreto-Lei n" 1.593. de 21 de dezembro de 19T]_, 

Art. 54. 0 papel para cigarros, em bobinas, somente podera ser vendido, no mercado interne, a 
estabelecimente industrial que possua o Registro Especial de que trata o art. 1''--48-Gecreto Lei n" ~ 
de 2i de dezembro de 1977, com a redaQao dada pela Medi4a-Provis6ria n"' 2.158 35. d~~ 
de 2001. 

Art. 54. 0 papel para cigarros, em bobinas, somente podera ser vendido, no mercado interno, a 
estabelecimento industrial fabricante de cigarros, classificados no c6digo 2402.20.00 da Tabela de 
lncidencia do IPI- TIP I, ou mortalhas. (Redacao dada pela Lei n° i 0.833. de 29 .12.2003) 

§ 1Q Os fabricantes e os importadores do papel de que trata o caput deverao: nnc!uldo oela lei n° 
10.833. de 29.12.2003) 

I- exigir do estabelecimento industrial fabricante de cigarros a comprovac;:ao, no ato da venda, de 
que possui o registro especial de que trata o art. f' do Decreta-Lei ng 1.593, de 21 de dezembro de 1977, 
e alterac;oes posteriores: iliJ..c!ufdo peia Lei n° 10.833. de 29.12.2003) 

II - prestar informac;:oes acerca da comercializac;:ao de papel para industrializaQao de cigarros, nos 
termos definidos pela Secretaria da Receita Federal. (!nclu!do pela Lei n° 10.833. de 29.12.2003) 

§ 2Q 0 disposto no inciso I do§ 1Q nao se aplica aos fabricantes de cigarros classificados no Ex 01 
do c6digo 2402.20.00 da TIPUinc!u fdo pe!a Lei !1° 10.833. de 29.12.2003) 

Art. 55. Nas Convenc;oes destinadas a evitar a dupla tributac;ao da renda, a serem firmadas pelo 
Brasil com paises integrantes do Mercado Comum do Sui (Mercosul), sera incluida clausula prevendo a 
concessao de credito do imposto de renda sobre lucros e dividendos recebidos por pessoa jurfdica 
domiciliada no Brasil que deveria ser pago no outro pais signatario, mas que nao haja sido em 
decorrencia de lei de vigencia temporaria de incentivo ao desenvolvimento economico, nacional, regional 
ou setorial. 

Paragrafo unico. 0 credito referido no caput, observadas as demais condic;oes gerais de concessao 
e outras que vierem a ser estabelecidas em legisla~ao especffica, somente sera admitido quando os 
lucros ou dividendos distribuidos provenham, diretamente, de atividade desenvolvida no pais estrangeiro 
signatario, relativa aos setores: 

1- industrial, exceto da industria de cigarro e bebidas em geral, inclusive os concentrados destas; 

II- agricola, de florestamento ou pesqueira. 

Art. 56. (VET ADO) 

Art. 57_ 0 encargo de que trata o art i'' do Decreta-Lei n" 1.0?5. de 21 de outubro de 1969, inclusive 
na condit;ao de que trata o art. 3" do Decreto-Lei n·" 1.56!:1. de 8 de agosto de 1977, nos pagamentos de 
debitos relativos a tributos e contribuit;oes administrados pela Secretaria da Receita Federal, inscritos na 
Divida Ativa da Uniao, e efetuados a partir de 15 de maio de 2002, em virtude de norma de carater 
exonerativo, inclusive nas hip6teses de que tratam os arts. 13 e 14 desta Lei, sera calculado sobre os 
valores originalmente devidos,lirnitado ao valor correspondente a multa calculada nos termos do§ 3,. do 
art. 13. 
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Art. 58. 0 art. 42 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes §§ 52 e 62: 

"Art. 42 ..................................................................... . 

§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de deposito ou de investimento pertencem a 
terceiro, evidenciando interposi«;ao de pessoa, a determina«;ao dos rendimentos ou receitas sera 
efetuada em rela«;ao ao terceiro, na condi«;ao de efetivo titular da conta de deposito ou de investimento. 

s 6° Na hipotese de contas de deposito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declara«;flO de 
rendimentos ou de informa«;oes dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e nao havendo 
comprova«;ao da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas sera 
imputado a cada titular mediante divisao entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de 
titulares."(NR) 

Art. 59. 0 art. 23 do Decreta-Lei n2 1.455, de 7 de abril de 1976, passa a vigorar com as seguintes 
altera«;oes: 

"Art 23 ................................................................ . 

V - estrangeiras ou nacionais, na importayao ou na exportayao, na hipotese de ocultayao do sujeito 
passivo, do real vendedor, comprador ou de responsavel pela opera«;ao, mediante fraude ou simula«;ao, 
inclusive a interposi«;ao fraudulenta de terceiros. 

§ 12 0 dano ao en3rio decorrente das infra«;oes previstas no caput deste artigo sera punido com a pen a 
de perdimento das mercadorias. 

§ 22 Presume-se interposiyao fraudulenta na operayao de comerc1o exterior a nao-comprovayao da 
origem, disponibilidade e transferencia dos recursos empregados. 

§ 32 A pena prevista no§ 12 converte-se em multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que nao 
seja localizada ou que tenha sido consumida. 

§ 42 0 disposto no § 32 nao impede a apreensao da mercadoria nos casos previstos no inciso I ou 
quando for proibida sua importayao, consumo ou circulayao no territorio nacionai."(NR) 

Art. 60. 0 art. 81 da Lei n2 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
altera«;oes: 

"Art. 81. ········································································ 

U Sera tambem declarada inapta a inscri«;ao da pessoa juridica que nao comprove a origem, a 
disponibilidade e a efetiva transferencia, se for o caso, dos recursos empregados em opera«;oes de 
comercio exterior. 

§2~ Para fins do disposto no § 1-'1, a comprova«;ao da origem de recursos provenientes do exterior dar-se
a mediante, cumulativamente: 
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L: prova do regular fechamento da opera~ao de cambio, inclusive com a identifica~ao da institui~ao 
financeira no exterior encarregada da remessa dos recursos para oPals; 

lL: identifica~ao do remetente dos recursos, assim entendido como a pessoa fisica ou juridica titular dos 
recursos remetidos. 

§ 3 a No caso de o remetente referido no inciso II do § 22 ser pessoa juridica deverao ser tam bern 
identificados os integrantes de seus quadros societario e gerencial. 

~ 0 disposto nos§§ 22 e 32 aplica-se, tambem, na hipotese de que trata o § 22 do art 23 do Decreta
Lei n2 1.455, de 7 de abril de 1976."(NR) 

Art. 61 . {VET ADO\ 

Art. 62.0 art. 15 da Lei rl" W.451. de 10 de maio de 200~), passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao, produzindo efeitos, no caso dos arts. 12 e 22 , 

em rela~ao aos fatos geradores ocorridos a partir de 1" de janeiro de 2002, observado o disposto no art. 
12 da Lei n2 9.887, de 7 de dezembro de 1999. "(NR) 

Art. 63. 0 art. 21 da Lei 11° 9.532, de 10 de dezembro de i 997, alterada pela Lei n2 9.887, de 7 de 
dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redayao: 

"Art 21. Relativamente aos fatos geradores ocorridos durante os anos-calendario de 1998 a 2003, a 
aliquota de 25% (vinte e cinco por cento), constante das tabelas de que tratam os arts. 32 e 11 da Lei n2 

9.250, de 26 de dezembro de 1995, e as correspondentes parcelas a deduzir, passam a ser, 
respectivamente, a aliquota, de 27,5% (vinte e sete inteiros e cinco decimos por cento), e as parcelas a 
deduzir, ate 31 de dezembro de 2001, de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) e R$ 4.320,00 (quatro 
mi, trezentos e vinte reais), e a partir de 12 de janeiro de 2002, aquelas determinadas pelo art. 12 da Lei 
nQ 10.451, de 10 de maio de 2002, a saber, de R$ 423,08 (quatrocentos e vinte e tres reais e oito 
centavos) e R$ 5.076,90 (cinco mile setenta e seis reais e noventa centavos). 

Pan1grafo unico. Sao restabelecidas, relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1Q de janeiro 
de 2004, a aliquota de 25% (vinte e cinco por cento) e as respectivas parcelas a deduzir de R$ 370,20 
(trezentos e setenta reais e vinte centavos) e de R$ 4.442,40 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois 
reais e quarenta centavos), de que tratam os arts. 32 e 11 da Lei n2 9.250, de 26 de dezembro de 1995, 
modificados em coerencia com o art. 12 da Lei n2 1 0.451 , de 1 0 de maio de 2002 ."(NRt 

Art. 64. 0 art. 43 dq Medida Provis6ria n'' 2.'158-35. de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte 
§ 2Q, renumerando-se o paragrafo unico para§ 12: 

"Art. 43 .................................................................................................. . 

§ 22 0 disposto neste artigo, no que diz respeito aos produtos classificados nas pos~oes 84.32 e 84.33, 
alcan~a apenas os veiculos autopropulsados descritos nos COdigos 8432.30, 8432.40.00, 8432.80.00 
(exceto rolos para gramados ou campo de esporte), 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00 e 8433.5."(NR) 

Art. 65. (VETADO) 
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Capitulo Ill 

das DISPOSIQOES FINAlS 

Art. 66. A Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editarao, no 
ambito de suas respectivas competencias, as normas necessarias a aplica~o do disposto nesta lei. 

Art. 67. (VETADOi 

Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao, produzindo efeitos: 

I- a partir de 1Q de outubro de 2002, em relac;ao aos arts. 29 e 49; 

II- a partir de 12. de dezembro de 2002, em rela~o aos arts. 12. a 52. e 82. a 11; 

Ill- a partir de 12. de janeiro de 2003, em relac;ao aos arts. 34, 37 a 44, 46 e 48; 

IV - a partir da data da publicac;ao desta lei, em relac;ao aos demais artigos. 

Brasilia, 30 de dezembro de 2002; 1812. da lndependencia e 1142. da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 31.12.2002 (Edi<;ao extra) 




